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Kokeellinen llihi6 Invalidovna rakenneniin TIekkoslovakian paakaupunldin Prahaan vuosina
1959-65. U!hi6ssii kokeiltiin uuden elementtirakennustekniikan toimivuutta ja sinne sijoitettiin
ensimm:!istii kertaa laajamittaiset palvelut suoraan ilihi6n yhteyteen. Invalidovnan piti kasvattaa
asukkaitaan sosialistiseen eliimiintyyliin erilaisten yhteis611isyyttii vaativien liihi6n toimintojen
kautta. Tutldn ty6ssiini, kuinka Invalidovna heijasteli liihi6rakentamisen ja arkkitehtuurin
ideologian muutosta TIekkoslovakiassa 1955-65. Tarkastelen myos niitii llihiosuunnittelun
keinoja, joilla Invalidovnan asukkaista piti kasvattaa sosialistisia Kansalaisia. Invalidovnan
suunnitteluun ja rakentamiseen panostettiin huomattavan paljon. Nykyiiiin sitii pidetiiiin yhtenii
TIekkoslovakian parhaiten onnistuneista sosialistisista liihi6istii.
Invalidovna kuvastaa TIekkoslovakian modemisoitumista 1950-60-lukujen taitteessa. Nildta
Hru§t§ov astui valtaan Neuvostoliitossa Josif StaIinin jiilkeen ja a10ini laajan
asuinrakennusohjelmansa sekii lisiisi kulutustavaratuotantoa. Stalinin kaudella ' sekii
Neuvostoliiton enii TIekkoslovaldan asuintuotanto oH vlihiiistii, sillii poliittinen painoarvo oli
raskaan teollisuuden kehittiimisessii. Koska Neuvostoliino oli ltii-Euroopan sosialismin
mal1imaa, heijastui vat Hrumovin kauden muutokset suoraan my6s TIekkoslovaldaan.
Kulutustavara- ja asuntotuotanto kasvoivat ja sensuuri alkoi hellittiiii yhteiskunnan eri a10illa
1950-luvun lopulla. Llihioarkkitehtuuri palasi sotia edeltiineeseen pelldstetyn funktionalistiseen
muodonantoon.
Sosialistisen yhteiskunnan nykyaikaistuminen vaati tuekseen uuden sosialistisen ideologian.
Uihi6rakentaminen oli 1950-1uvun lopun suurin ja niikyvin askel kohti hyvinvointiyhteiskuntaa
ja liinsimaisuuteenldn liitettyjii kuluttamisen arvoja. Pesiieron tekeminen kapitalistisen leirin
kehitykseen oli kuitenldn tiirkeaa. Siksi kehittyviin sosialistisiin llihioihin, kuten Invalidovnaan,
liitettiin voimakkaan ideologisia pyrldmyksiii. Teoria llihion roolista sosialistisen eliimiintyylin
luomisessa kehiteltiin Neuvostoliitossa Hru§t§ovin asuinohjelman tueksi ja TIekkoslovalda
muokkasi siitii oman versionsa. Sosialistisen eliimiintyylin kiisite otettiin 1920-30-luvuilta,
jolloin kokeelliset neuvostoarkkitehdit olivat heriiniineet huomioita kaupunldutopioillaan my6s
tuolloin kapitalistisessa TIekkoslovaldassa. Sosialistinen eliimiintyyli oli helppo markkinoida
llihioideologiaksi, koska TIekkoslovaldassa se voitiin nlihdii paluuna sotia edeltiineen
modernistisen rakentamisen pariin ja toisaalta se tuld myos sosialistisen TIekkoslovaldan
ideologisia pyrldmyksiii.
Tutldmukseni llihdeaineisto on keriitty Prahan arldstoista ja Idrjastoista syksyllii 2002.
Haastattelin myos yhtii Invalidovnan piiiiarkkitehtia Franti§ek Smolikia. Invalidovnaa on tutldttu
historiatieteen piirissii hyvin viihiin , mutta se on TIekkoslovaldan ainoana yhteniiisenii
kokeellisena llihionii mielenldintoinen tutldmuskohde. Invalidovna kertoo paljon sosialistisen
TIekkoslovakian politiikan painotuksista, llihioarkkitehtuurin muuttuvasta ideologiasta ja se
voidaan nlihdii my6s ensimmiiisenii askeleena niissii yhteiskunnallisissa kokeiluissa, jotka
johtivat Prahan kevaan uudistuksiin 1968.
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1. Johdanto
1.1 TSekkoslovakian lahiorakentamisen taustaa
Eurooppalaisen lahiliaatteen juuret lOytyvat 1800-1uvun lopun puutarhakaupunki-ideologiasta.
Idean brittilainen isa Ebenezer Howard halusi parantaa tylilaisten asuinoloja rakentamalla
hallinnoltaan ja toiminnoiltaan itsenaisia puistomaisia puutarhakaupunkeja peruspalveluineen
keskustojen ulkopuolelle, hyvien liikenneyhteyksien pliiihan. Puutarbakaupunki-ideologian
syntyyn vaikuttivat 1800-1uvun lopun litopistisosialistit Charles Fourier, Claude Henri de SaintSimon ja Robert Owenl, joiden suunnitelmissa tiirkeitli teemoja olivat kaupungin ja maaseudun
erojen poistaminen ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta runtevien yhteisojen mUodostaminen. 2
Yhdysvalloissa lahiOideaa kehitteli Clarence A. Perry 1920-luvulla. Perryn mukaan llihioiden piti
tarjota asukkailleen peruspalvelut, niiden piti olla esteettisesti miellyttlivili ja virkistysalueiden
sijainti oH tiirkelili. Perryn lahio erosi puutarhakaupungista siten, ettli Perryn

se oli kiintelisti

liikennevliylilla muuhun kaupunkirakenteeseen liitetty alue, kun taas puutarhakaupungeista piti
Howardin ideoiden mukaan rakentaa itsenaisili kaupunkeja. Perryli pidetlilin asumallihio-sanan
ensirnmaisenli muotoilijana ja kliyttlijanll. 3

Puutarhakaupunkiaate

levisi

nopeasti

Euroopan

mantereelle.

Ranskassa

perustettiin

puutarhakaupunkiyhdistys 1907. Puutarhakaupunkien sijaan maassa rakennettiin kuitenkin
enirnmllkseen hyvin suunnitelruja tyovaeston asuinalueita osaksi kaupunkirakennetta. Le
Corbusierin Une Ville Contemporaine -suunnitelma vuonna 1922 oH funktionalistisen
kaupunkisuunnittelun tarkeimpia hahmonantajia. 4 Saksassa Theodor Fritsch bahmotteli jo 1800luvun 10pulla kirjassaan Die Stadt der Zukunft lahioideologiaa, joka perusrui yhteiskunnan
organisoimaan

rakentamiseen

ja

keskusjohtoiseen

hallinnointiin.

Saksan

I Owen oli yksi Englannin suurimman puuvillatehtaan omistajista. HIIn rakennutti jo 1799 Skotlantiin New
Lanarkiin tehtaan yh(eyteen tyovaen asuinalueen, joka oli mi(oi(ettu 3000 hengelle ja sisiUsi asuntojen Iisiiltsi mylis
rliiviikodinja koulun. Vihervylihyke eroui asuinrakennkset tehtaistaja lyOpaikoista. Hunne, s. 14-15.
Hurme. s. 14-15.
3 Hunne. s. 35.
• Une Ville Contemporaine oli Le Corbusierin suunni(elmissa kolmen miljoonan asukkaan kaupunlti.joka oli

suunnitehu sujuvan liikenteen pohjaJle. Liikekeskust3 mu.odostui pilvenpiirtajisla. Asuinrakennukset oli tarkoirus
valmistaa teonisesli, mikii avasi uusia lu[evaisuudennakymiii slandardoinnille. rationalisoinnille ja
aluerakentamiselle. Kerrostalol pili nostaa jaJoilla irti maasla. jolloin maanpinta vapautuisi puistoksi. Keskustan
asuinrakennuksel olival hOleHimaisia palvelutaloja. lyon ja vapaa-ajan tOlaalinen erotraminen oH yksi
piiiiajatuksista. Hurme. s. 39-40.

2

Puutarhakaupunkiyhdistys perustettiin 1902 ja sen tavoitteina olivat esimerkiksi vlihentaa
fyysisen ja henk.isen tyon eroja ja luoda yhteiskunnallista tasa-arvoa asumisen kautta.
Sosiaalidemokraattien hallitsemassa Frankfurtissa rakennettiin 1920-1uvun lopulla tyovaen
asuinalueita, Siedlungeja, joiden kohdalla arkkitehtiryhmien yhteistyo, standardointi ja toimivan
asunnon rakentaminen mahdollisimman pieneen tilaan nousivat konkreettisesti esille. 5 Bauhaus
oli 1920-luvulla saksalainen arkk:itehtuuri- ja taidekorkeakoulu , jonka pyrkimyksiin kuului
asuntojen ja asuina1ueiden suunnittelun rationalisointi ja uudistaminen. Natsit lakkauuivat sen
1933. Kansallissosialistinen kaupunkisuunnittelu kielsi modemismin ja palasi perinteisiin
arvoihin, maaseudun merkitysta korostaen. 6 Natseille suurkaupungit edustivat vaikeasti
kontrolloitavaa aluetta, jossa epi!suotavat yhteiskunnalliset ilmiot, kuten vasemmistoiaisuus,
saivatliikaa tilaa.7

Sosialistinen kaupunkisuunniuelu syntyi Neuvostoliitossa 1920-1uvulla ja 1930-1uvun aiussa.
Maan nuori konstruktivistien arkk:itehtipolvi nousi keskeiseen asemaan kaupun!tisuunniuelussa.
He uskoivat, etta sosialismin ajan kaupungin tulee olla uudentyyppinen ja erota kapitaiistisesta
kaupungista nHn muodoltaan kuin sislilloltaan. Kaupunkisuunninelua pidettiin tehokkaimpana
keinona vaikuuaa ihmisen psyykeen ja sillii tlihdlittiin uudenlaisen sosialistisen ihmisen ja
sosialistisen

ellimlintyylin

luomiseen.

Asumisen

suhteen

visioitiin

muun

muassa

kommuunitaloja, joissa tyoHiisen ajankliyuo olisi tarkoin sliiideltyli ja yksityisaika rajoitettu
minimiin . Lapset

piti

kasvattaa

vaition

kasvatuslaitoksissa ja

he asuisivat erillaan

vanhemmistaan, jotka myos asuisivat erillaan toisistaan. Kaikk:ien toimintojen kollektiivinen
luonne kasvattaisi uutta sosialistista ihmistii, joka asettaisi yhteisen hyOdyn aina oman etunsa
edelle. 8

Idealistinen

tavoite

perustui

poliittisesti

siihen

tieteellisen

sosialismin

perusolettamukseen, ettli olosuhteet mliliraavlit tietoisuuden. Marx ja Engels eivlit kuitenkaan
olleet suoraan sanoneet, millainen sosiaiistisen kaupungin tulisi olla, ja niinpa sellaisen
luomisesta tuli neuvostoarkk:itehdeille suuri unelma.9 Neuvostoliitossa paiattiin kuitenkin 1930luvun puolivalissa takaisin perinteisiin arvoihin ja

n~ hin .

Kaupunkisuunnitteiussa alkoi Iosif

Stalinin diktatuurin, eH stalinismin aika. Suunnittelun llihtokohdaksi otettiin perinteinen
kaupunki1ainen perhe-ellima ja kollektiivisten palveluiden jiirjestlinlinen realistisissa puitteissa.
' Hurme, s. 4548.
6 Framp,on, s. 216.
7 Hurme. s. 50-53 .
• Pallot, s. 244.

, Y1ikangas, s. 4 Hi6.
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Kaupunkisuunnittelun

utopioista

tuli

varoittavia

rappiollisen

kaupunkisuunnittelu

esimerkkejli. IO

Ideologian tasolla llihitiaatteet vaihtelivat 1900-luvulla yhteiskuntansa mukaan laidasta laitaan.
Yhteinen nirnittiijii oli kontrolloida kehitystii rajatun kokoisessa ja toiminnallisesti jlisentyneessi
kaupunkiyksiktissli. Usein etenkin kapitalistisissa maissa llihitiaatteet esiintyivat pelkkini
suunnitteluinstrumentteina, eikli niiden aatesislilttia korostettu. 11 Kuitenkin viimeistlllin
valistusajattelusta llihtien arkkitehtuurilla on ajateltu voitavan vaikuttaa ihmisiin heidlin
elinympiiristtililln muokkaamalla. Usko arkkitehtuurin voimaan sosiaalisen muutoksen valineenli
kulrninoitui 1800-luvulla alkaneessa ja funktionalisrnissa tiivistyneessa asuntohygieenisessii
ajattelussa: asuntoa pidettiin sosiaalisen ja esteettisen kasvatuksen ja muutoksen rnittarina sekli
vlilineenli.12

TIekkoslovakia itsenliistyi 1918. Nuoren tasavallan asuntotilanne oli maailmansotien viilissll
huono. Asunnot olivat pieniii ja niiden tekninen taso oli vajavainen, kylpyhuoneet,
keskusliimrnitys ja juokseva vesi puuttuivat suurimmasta osasta huoneistoja. Puutarhakaupunkiideologia tunnettiin maassa jo 1900-luvun alussa. Plilikaupunki Prahaan rakennettiin 1920luvulla muutarnia asuinalueita puutarhakaupunkiaatteen pohjalta. Yleismaailmallinen lama 1930luvun alussa tyrehdytti asuintuotannon TIekkoslovakiassa. 13 Kuitenkin juuri lamasta johtuen
valtiollisen asuintuotannon sekli sosiaalisen rakentarnisen teemat astuivat voimakkaasti esille. 14
Ensimmiiisia

tytiliiisten

kaupunginosiin

asumallihitiitli

1930-luvulla.

rakennettiin

Asuinrakentarnisen

Prahassa
ja

Pankracin

llihitiaatteen

ja

tasolla

Bfevnovin
saksalainen

konstruktivistinen Bauhausja Neuvostoliiton kaupunkisuunnittelun utopiat vaikuttivat erityisesti
vasemrnistolaisten

t~kkiarkkitehtien

ajatteluun. Puutarhakaupungin idea oli rakentavien

yritysten suosiossa. TyOlaisilleen asuOloja rakensivat esimerkiksi kaivosyhtitit ja kuuluisa Batan
kenklitehdas. 15

-

Ylikangas, s. 41-66.
S. 67.
" Saarikangas. S. 186.
" Michalovic. s. 47 -48.

10

Jl

Hurme.

"Doslal. S. 127.
I,

Michalovic. S. 47-48.
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:)un

,

.
TIekkoslovakiassa valtion rooli 1930-luvun asuintuotannossa oli varsin pieni. vaikka sosiaalinen
rakentarninen kiinnosti arkkitehtikuntaa suuresti. Valtio kuitenkin tuki yksityisia rakentajia seka
yksityisia tai yrityksen alaisia yhteisiij1i, jotka halusivat rakentaa talon kooperatiivisesti 16.
Yritykset rakensivat asuntoja paitsi tyiintekijiiilleen. my6s yleisi1le markkinoille. Asuintuotanto
liihti toipumaan 1930-luvun puolivalissa. mutta sosiaalisen tai kollektiivisen asuinrakentarnisen
tavoitteisiin ei kuitenkaan ehditty tarttua ennen toista maailmansotaa. 17

Tyylillisesti funktionalisrni 16i itsensii liipi Bekkoslovakiassa 1930-luvulla. Arkkitehtuurin
muodot pelkistyivat ja alueiden kokonaisvaltaiseen suunnitteluun alettiin kiinnittiiii yhii
enemmiin huorniota. Tarkeiiksi tuli myiis sisii- ja ulkotilojen yhteys ja yhtenrusyys.18
Rakennustekniikan
standardoinnin

mahdollisuuksia
suuntaan.

kehiteltiin

Tieteellinen

I 930-luvulla

liiht6kohta

teollisen

niin

rakentamisen

arkkitehtuuriin

ja
kuin

kaupunkisuunnitte)uunkin niihtiin tiirke1inii. Sosiaaliset kysymykset liittyivat arkkitehtuuriin ja
asuinrakentamiseen

saumattomasti.

Tiissii

suhteessa

Bekkoslovakian

I 930-luvun

arkkitehtirintama oli poikkeuksellisen yhtenrunen. verrattuna vaikkapa saman aikakauden
Saksaan. 19

TIekkoslovakian paiikaupunkiin Prahaan perustettiin varhain 1920-Iuvulla .akaternia. jonka
tarkoituksena oli tutkia ja opettaa kaupunkisuunnittelua.2o Prahan kaupunkisuunnittelukomitea
pyrki tekemaiin koko kaupungin kattavan aluesuunnitelman. mutta siiUi jouduttiin luopumaan.
Niinpa Praha jaettiin alueisiin. joita kehitettiin itsenliisinii osina. Nruden osien suunnitelrnista
koottu yleissuunnitelma julkaistiin vuonna 1929 ja se sisalsi liikenteen. asurnisen sekii
viheralueiden suunnitelrnia, mutta nrum ei ehditty ottaa kayttoon ennen toista maailmansotaa. 21

Toisessa maailmansodassa Saksa miehitti Bekkoslovakian ja teki siim protektoraattinsa.
Itsenaisen

Bekkoslovakian

presidentiksi valittu Edvard

If\

pakolaishallitus
Bene~

perustettiin

Lontooseen.

Pakolaishallituksen

teki vuonna 1943 sopimuksen Neuvostoliiton kanssa, jossa

Kooperatiivisessa rakentamisessa valtio takasi rakentavan yhteison lainan ja maksoi osan rakennuskuluiSla.

DiMaio. s. 23.
17 Michalovic. s. 47-48.
"DosLil. s. 127.
"DosIal, s. 133-135.
20 Hexner, s. 40.
" Hnlza 1999. s. 49.
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Neuvostoliitolle maariteltiin merldttiiva asema Hekkoslovakian sodan jalkeisessli kehityksessa.
Jaltan konferenssissa vuonna 1945 suurvallat sopivat etupiiriasemistaan Euroopassa, mikii toi
osaltaan Hekkoslovaldan sodan jaIkeisen kehityksen yha tiukemmin sidoksiin Neuvostoliiton
kanssa. Neuvostoliitto vapautti Prahan natsimiehityksestii 1945. Sodan

j~lkeen

TIekkoslovaldan

kommunistinen puolue KSC22 vahvisti nopeasti asemiaan Neuvostoliiton tuella. Vuoden 1948
helmikuussa kommunistit saivat hajotettua istuvan halIituksen ja muodostettua omansa tilalle.23
Presidentiksi valittiin K1ement Gottwald.24 Lyhyessa ajassa TIekkoslovalda ajautui tiiysin
kommunistien valtaan?5

Kommunistien valtaantulo toi

muutoksia kaildlle yhteiskunnan

osa-alueille.

Hallintoa

kesldtettiin ja keskusjohtoinen suunnitelmatalous tuli yhteiskunnan ytimeksi. Talouden rungoksi
muodostuivat Neuvostoliiton mallin mukaisesti viisivuotissuunnitelmat.

K~ytanniissii

kaikki

suurempi yksityisomistus poistettiin ja yritykset siirtyivat valtion haltuun 1950-Iuvun kuluessa.
Kulttuurin alalia vallitsivat ankaran dogmaattiset linjat ja sensuuri oli voimakasta?6
Kaupankaynti ja yhteydet katkesivat Uinsi-Eurooppaan ja tarkeimmaksi kauppakumppaniksi tuli
Neuvostoliitto. Stalinin strategiassa TIekkoslovalda maariteltiin raskaan teollisuuden tuottajaksi.
Maan perinteinen kevytteollisuus katosi miltei kokonaan ja teras-. rauta- sekii aseteollisuus
tulivat tilalle. Samalla TIekkoslovaldan raskas teollisuus tuli riippuvaiseksi Neuvostoliitosta
tuoduista mineraaleista ja raaka-aineista 27 Poliittisesti 1950-lukua TIekkoslovaldassa leimasi
epaluulon ja pelon ilmapiiri. Stalinin alkuun panemat poliittiset puhdistukset koettelivat maata
poikkeukselIisen ankarasti ja pitk!i1in. 28

Puolue pyrld maaratietoisesti kasvattamaan kansalaisia sosialistisiin arvoihin ja tietouteen.
Paatiis tastii tehtiin ensimmaista kertaa TIekkoslovaldan kommunistisen puolueen IX
puoluekokouksessa toukokuussa 1949. Kokouksessa muotoiltiin kymmenkohtainen sosialistisen
TIekkoslovaldan
yksityisomaisuuden

kehittiimisohjelma.
kansallistamisen

Ohjelmassa
tarkeyttii.

korostettiin

mutta

suuri

suunnitelmatalouden
painoarvo annettiin

ja

myiis

" Komunislick~ Stran. Ceskoslovensk•.
"Pokomy. s. 25-30.
24

Renner., s. 8.

"Pokomy. s. 25-30.
,. Wolchik. s. 22-23.
27

Renner, s. 21.

"Pokomy. s. 32-33.
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!sii.
toi

ton

ian

kansalaisten ideologisen, kulttuurisen ja koko yhteiskuntaa kattavan sosialistisen tietoisuuden
kasvattamiseen. Sosialistisen ihmisen kasvattamisen tlirkeinii elementteina puolue niiki
materiaalisten kulutusmahdollisuuksien Iisiilirnisen ja oikeanlaisen asenteen luomisen tylltii,
yhteiskuntaa seka ymparistiia kohtaan?9

'48

;in

Tasa-arvon nimissa vanhan kapitalistisen yhteiskunnan yhteiskuntaluokkien erot tuotiin selkeasti
esiIle ja entiset yritysjohtajat sek.ii maanomistajat syrjllytettiin ja monesti jopa suljettiin
vankilaan. Sosialistisen yhteiskunnan ihanne oli fyysistii tyiitii tekeva tyllliiinen. Tyoviiki
korotettiin propagandassa yhteiskunnan tiirkeimmaksi ryhmiuymiiksi, joka n1ienniiisesti hallitsi
tasavertaista sosialistista yhteiskuntaa. 30 Vanhan porvarillisen Bekkoslovakian alymysto niihtiin

si

uhkana sosialismille, silHi alymystii oH perinteisesti ollut kapitalistisessa Bekkoslovakiassa

ki

hallitsevaa luokkaa. Sosialismin tavoite oli puolestaan poistaa yhteiskuntaluokat kokonaan.

a.

Alymystiia suljettiin Bekkoslovakiassa vankiloihin ja siirrettiin uudelleenkoulutusleireille.

u;

li

Tyoliiisia suosittiin paremmilla palkoilla, ostosmahdoIlisuuksilla ja asunnoilla?' Myiis ihmisten

,.

vapaa-ajan toimintoihin ulotettiin politiikka mukaan. Urheiluseurat, teatterit ja harrastukset

s

politisoimalla yhteiskunnan kaikki alueet. Sensuuri ja valtion omistamien tiedotusviilineiden

toirnivat sosialistisen tietoisuuden hengessii. Puolue pyrki kasvattamaan sosialistista kansalaista

propaganda olivat voimakkaita, silla medialIa uskottiin sosialismin oppien mukaan olevan suuri
merkitys

asenteiden

muokkaamisessa

ja

sosialistisen

kansalaisen

kasvattamisessa. 32

Propagandakirjallisuuden miiiirli liihti heti kommunistien valtaantulon jalkeen kovaan kasvuun.
Bekkoslovakiassa julkaistiin 19S0-luvun alkupuoliskolIa 7 miljoonaa kirjaa Stalinin ja Leninin
puheista. iGrjastoista poistettiin sosialisrnilIe vlilirlioppiset kirjat. 33

Sosiaalisen

tasa-arvon

tavoitteisiin

pyrittiin

parantamalla

sosiaaliturvaa,

koulutusmahdollisuuksia ja naisten tasa-arvoa. Myos palkkaeroja tasattiin koko 19S0-luvun
ajan. 34 NiiilHi rintamilla puolue saavutti menestystii ja niinpa korkeakouluopiskelijoiden mlilirli
nousi tasaisesti, palkkaerot pienenivllt ja naisten osuus tyoelamassa kasvoi. Ongelmia kuitenkin

NovSk, s. 76.77.
Wolchik, s. 23.24
31 Renner, s. 29·30.
"Wolchik, s. 23·24
13 Renner, s. 22.
34 Wolchik, s. 23. 24
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oli. Kulutustavaratuotanto laahasi edelleen selvasti muun maailman periissa ja asuntopula oli
klisin kosketeltava, varsinkin Prahassa.

Rak:ennustoiminta lillasi Bekkoslovak:iassa miltei tyystin toisen maailmansodan aikana.
Prahassa kaupunkisuunnittelukomitea pidettiin kuitenkin hengissa, ja he kehittelivat ideo ita
kaupungin sodanjiilkeisestii suunnittelusta. Arkkitehtuurin klisittaminen sosiaalisena tekijlina
sekil kiinnostus teollisen rakentamisen kehittiimiseen selvisivat toisen maailmansodan melskeissa
ja ne milllrittelivllt sodan jalkeistii kehitystii muutaman .vuoden ajan. 35 Sod an jalkeen asuntopula
oli kova, mutta sotaa seurannut lama ja korjausty/jt pitiviit uudisasuntotuotannon vlihiiisenii.
Muutamia asuinalueita rakennettiin valmiiksi sotaa edeltavlin yleissuunnitelman pohjalta.
Kommunistien valtaantulon jiilkeen kaikki suunnittel,u ja rakennustoiminta kansallistettiin ja
niistll

tuli

osa

valtion

rakennusteollisuusmonopolia.

Sotaa

edeltiivien

suunnitelmien

tliytlintoonpano lakkasi. 36

Sosialistisen kaupunkisuunnittelun periaatteita sosialistiseksi muuttuneessa Bekkoslovak:iassa
olivat maan julkinen omistaminen, maankliytiin suunnittelu teknisten nonnien pohjalta, valtion
tuottamat urbaanit palvelut ja julkisin varoin tapahtuva rakentaminen seka Uirnm/jn, veden ja
slihk/jn jakelu.

My/js

yhteist>lliset

palvelut

tarjottiin

julkisin

varoin,

kuten

koulut,

virkistaytymispalvelut ja puistot. Palvelujen tarve yleisesti oli sosialistissa kaupungeissa
suurempi kuin valtio pystyi tuottamaan. Kaupunkien asukkaat nauttivat tietyistii etuoikeuksista,
kuten

alhaisista

vuokrista,

halvasta

slihk/jst1l,

vedestii

ja

kaasusta

sekli

edullisista

puhelinliittymistii. Niiihin peruskustannuksiin meneva osuus kotitalouden tuloista oli verrattain
pieni. Kalliiksi ne tulivat valtiolle, jonka piti hintasliiinnostelyn ja tukiaisten muodossa ylHipitiiii
niiitii

palveluita.

Julkinen

liikenne

oli

my/js

valtion

jiirjest!im!iii

ja

kaupunkien

liikenn/jintiratkaisut perustuivat pitklian juuri julkisiin palveluihin, kuten busseihin ja
raitiovaunuihin. Yksityisautojen maiira llihti voimak:kaaseen kasvuun sosialistisessa leirissa vasta
1980-luvulle tultaessa, eli selvasti myt>hemmin kuin kapitalistimaissa. 37

Rak:ennetun ymparistt>n fyysinen suunnittelu oli sosialistipuolueille tiirkea instrumentti
kaupunkikehityksen s!iiitelyssa. Valtiolla oli rajaton valta ostaa ja myyda maata ja omistuksia.
Dostal, s. 127-135.
Hexner, s. 48-50.
"Economic Comission for Europe, 1997, s. 1-3.
3l
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Valtio toimi myos tiirkeimpiina asumisen ja sosiaalisen infrastruktuurin kehittiijana. Sosialistinen
oli

suunninelu oli hyvin yhtenaistii kaikkialla, erityisesti suunnittelualueiden koon suhteen sekii
teollisesti rakennenujen asuinkerrostalojen ilmeen suhteen. 38 Monesti ltii-Euroopan maissa
valmistuneet uudet asunnot olivat huonosti rakennettuja, silla miiiiriin katsottiin korvaavan

na.

laadun. Yrityksia laadukkaidenkin lahioiden rakentamiseksi niihtiin, mutta useiIIUl3iten ne jaiviit

)ita

yksinaisiksi kokeiluiksi, silHi ne osoinautuivat liian kalliiksi tai aikaa vieviksi .39

inii
Sosialistisen nekkoslovakian rakennuspolitiikka keskittyi 194(}...50-lukujen taitteessa sodan
~Ia

runteleman infrastruktuurin korjaamiseen sekii raskaan teollisuuden kehittiimiseen, pitkiilti

la.

Neuvostoliiton ja Stalinin suunnitelmista johtuen. Stalinin kuolema 1953 ja Neuvostoliiton

ta.

johtoon nousseen Nikita

ja

heijastuivat Hekkoslovakiaan 1950-luvun puolivalissii asuinrakentamisen voimistumisena.

~n

Hru~t~ovin

a10ittama uusi sosiaalipolitiikka ja asuinrakennusohjelma

Ensimmaiset Hihiot rakennettiin PraI1aan 1955, mutta ne osoittautuivat pian ongelmallisiksi.
UiIIiorakentamista kehiteltiin 1950-luvun lopulla. Pyrkimykseksi nousi vastata liihioiden
ongelmiin ja nopeuttaa asuintalojen rakentamista uuden elementtirakennustelcniikan avulla.40

,a

Kehittyvalle lahiorakentamiselle tarvittiin myos sosialistinen ideologia. Jo 192G-30-luvuilla
muotoiltu sosialistisen eliimiintyyl'in kiisite ja pyrkimys sosialistisen kansalaisen kasvattamiseen

ia

kaupunkisuunnittelulla heriitettiin uudelleen henkiin

t,

myos Hekkoslovakiassa 1950-luvun lopulla. 41

Hru~~ovin

Neuvostoliitossa ja sen kautta

a
Hekkoslovakiassa uudentyyppistli lahiorakentamista kokeiltiin ensimmliistii kertaa Ita-Prahassa,
I

Karlfnin kaupunginosaan vuosina 1959-{)5 rakennetussa Invalidovna-lamossa.42 Invalidovnassa
testattiin

uusien

rakennustekniikoiden

Elementtitekniikan

kehitys

toimivuutta

mahdollisti

seka

Invalidovnassa

uudenlaista

a1uesuunninelua.

ensimmliistii

kertaa

yli

kymmenkerroksisten talojen rakentamisen ja suurempien huoneistojen suunnittelun. Invalidovna
pyrki vastaamaan myos siihen mennessa ilmenneisiin liihiosuunnittelun ongelmiin, joista pahin
oli palveluiden puute asuinalueilla. Hekkoslovakian kommunistinen puolue esitteli Invalidovnan
yhteydessa sosialistisen eliimiintyylin kasitteen. Invalidovnan piti olla ensimmliinen lamo, joka
kasvattaisi

asukkaita

rakennetun

ymparist6n

avulla

sosialistiseen

eliimantyyliin,

eli

31 Economic Comission for Europe, 1997, s. 1-3.
"Sillince, s. 242-260, Miszlal , s. 266-282, Slaemmler, s. 220-240, McGuire, s. 208-210.
40 Hexner, s. 48-50.
41 Pallol, s. 250-260.
42 Dostal, s. 191. KalSO liile l.
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toveriUisuuteen ja tietoisuuteen yhteiskunnan yhteisomistuksesta. InvaIidovna toimi niin
ralcelmusteknisesti kuin sosiologisestikin uuden lahi5suunnittelun koealueena.43

1.2 Tutkimuskysymys, aikarajaus ja tutkimusmetodit
Tutkin ty5ssiini, kuinka InvaJidovna heijasti' liihi5rakentamisen ja arkkitehtuurin ideologian
muutosta sosialistisessa TIekkoslovakiassa 1955-65. Toinen tutkimuskysymykseni on miten
Invalidovnassa

niikyi

pyrkimys

kasvattaa

asukkaita

sosiaIistiseen

eliimiintyyliin

liihi5suunnittelun avulla. Tarkastelen my5s InvaJidovnan yhteiskunnaJlista ja poliittista
merkitystii

sosialistiselle

TIekkoslovakialle.

Invalidovna

vastasi

TIekkoslovakiassa

liihi5ralcentamisen ideologian, mliiiriin ja laadun tarpeisiin.

Kasittelen ty5ssiini Invalidovnaa esimerkkitapauksena, jonka kautta valotan laajemmalti
sosialistisen asuinrakentamisen muutoksia TIekkoslovakiassa. Laajemmassa kontekstissa
tarkastelen sosialistista kaupunkisuunnittelua yleensa. Muutokset Neuvostoliiton kommunistisen
puolueen haJlinnossa vaikuttivat ratkaisevasti asuinrakentamisen kehinymiseen ja siihen
liitettyihin ideologisiin pyrkimyksiin 1950-luvulla Neuvostoliitossa ja sen etupiiriin kuuluneessa
TIekkoslovakiassa. Siksi aloitan ty5ni kiisittelemallli stalinistisen rakentamisen kautta Prahassa
ja siitii luopumista siirryttaessa liihioiden aikakauteen 1950-luvun puoliviilissli. Seuraavassa
luvussa klisittelen Prahan liihi5ralcentamiseen asettl\ia maliriillisia ja laadullisia tavoitteita. Niimii
tavoitteet johtivat kokeellisen Invalidovna-liihi5n ralcentamiseen. Neljlinnessii kappaleessa
keskityn Invalidovnaan ja siihen, kuinka se vastasi rakentarnisen miiiiran ja laadun tavoitteisiin.
Viimeisessli klisittelykappaleessa tarkastelen Invalidovnaan liitettyjii ideologisia pyrkimyksia ja
sitii retoriikkaa, milia Invalidovnalle annettiin sosiaJistinen sisiilt5. Rakenne etenee siis yleisesta
sosialistisesta kaupunkisuunnittelusta TIekkoslovakian ja Prahan kautta Invalidovnaan.
Invalidovna kuvastaa mikrotasolla sosialistisen asuinrakentamisen makrotason tavoitteita.
Invalidovna oli ainoa yhteniiinen kokeellinen asuinaJue TIekkoslovakiassa, joten se on
ainutlaatuisuutensa vuoksi hedelmiillinen tutkimuskohde.

" Hexner, s. 49-5 I.

Tutkin tyClssiini Invalidovnaan kohdistettuja odotuksia ja pyrkimyksiii. Pyrkimysten todelliseen
n

onnistumiseen

en

juuri

ota

kantaa,

sillli

sellaiset

kysymykset

menevlit

enemmiin

yhteiskuntatieteiden puolelle. Invalidovnan piiiiasiallinen kiisittelykappale tulee vasta luvussa
neljli.

Se

on

kuitenkin

perusteltua,

sitUi

Invalidovnaa

edeltiivii

kehitys

Prahan

asuinrakentamisessa on tiirkeiili ymmiirtiili, jotta myCls Invalidovnan rakentamisen syyt ja ennen
kaikkea

siihen

johtaneet

tarpeet

voidaan

niihdli

mahdollisirnrnan

monipuolisesti.

Maantieteellisesti keskityn tyClssiini plilikaupunki Prahan liihiClrakentamiseen, sillli pli3kaupungin
voi katsoa edustavan niitii rakentamisen arvoja, joita haluttiin korostaa muuallakin maassa.
Tarkastelen Prahan kehitystii suhteessa valtakunnalliseen asuinpolitiikkaan. Siksi en paneudu
Hekkoslovakian muiden kaupunkien liihiCliden kehitykseen sen tarkemmin.

Teen tyClssiini myCls vertailevaa tutkimusta Uinsi- ja ltii-Euroopan asuinrakentamisen v1i.lillli
1950-luvun loppupuolelta. Uinsi- ja Itli-Euroopan kiisittely yhteniiisinli alueina ei anna tarkkoja
kuvia yksittiiisten maiden rakennusperinteesUi tai sosiaalisen asumisen kysymyksisUi, mutta
yhteisiii piineitii lClytyy sekii kapitalistisen ettii sosialistisen leirin maista niin paljon, ettli niitii on
perusteltua

tarkastella

karkealla

Hinsi-itii-jaottelulla.

Neuvostoliiton

osuus

korostuu

Bekkoslovakian lisiiksi. Tlimii on perusteltua, sillli rakentamisen innovaatiot ja erityisesti
rakentamisen ideologiset sislillClt tu Ii vat Bekkoslovakiaan Neuvostoliitosta. Kansainviilinen
vertailu on yhdistetty tekstiin aihealueittain.

Tutkimukseni aikarajaus on vuosissa 1955-1965. Ensirnrnliisten llihiCliden rakentaminen
aloitettiin vuonna 1955 ja toisen sukupolven llihiOt aloittanut Invalidovna valmistui vuosina
1959-.65. TIekkoslovakian liihiClrakentamisen problematiikan ymmiirtiimiseksi tiissa tyossii tulee
tuntea myCls sosialistisen Hekkoslovakian rakentarnis- ja kaupunkisuunnitteluhistoriaa Stalinin
ajalta sekii 1950-luvun puoliviilistii 1960-luvun alkuun. Niiin ollen klisittelen tyClsslini
asuinrakentamisen kehitystii Prahassa tietyssii maiirin koko 1950-luvun ajalta.

Monitieteinen, kiisitteistiian , teorioistaan ja metodeistaan tietoinen kaupunkitutkimus on toisen
maailmansodan jlilkeinen ilmiCl.44 Arkkitehtuurin ja ideologian suhdetta on tutkittu erityisesti
taidehistorian

piirissli.

Ranskalainen

filosofi

ja

historioitsija

Michae1

Foucault

n1iki

arkkitehtuurin osana vallanpidon ja jlirjestyksen mekaniikkaa. Hiinen mukaansa arkkitehtoniset
.. Nikula, s. 180.
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tilat voidaan nahda osana tietyn historiallisen tilanteen poliittista strategiaa. Foucault tutki
erilaisia tapoja, joiden kautta ihmisistli tehdiiiin jonkin vallan alia olevia yksilliitli. Valta ei rajoitu
vain valtioon, vaan se on rnylis osa sosiaalisia suhteita ja taydentlivl! tekija totuuden
tuottamisessa. ltalialainen Manfredo Tafuri on selvittlinyt arkkitehtien ja yhteisirunnan seki
arkkitehtien ja eri yhteiskuntaluokkien vlilista suhdetta. Marxilaiseen ideologiakritiikkiin
sitoutunut Tafuri nlikee arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun osana taloudellisen kehityksen
problernatiikkaa.45 Suornessa Kirsi Saarikangas on tutkinut arkkitehtuurin ja vallan suhdetta
erityisesti tilan kokernisen kautta.% Suornalaisia l1!hiliitli tutkineen Riitta Hurmeen rnukaan
asutuksen

organisointi

sopivan

kokoisiksi

yksik6iksi

on

rnaailmalla

usein

palvellut

vallankaytt66n liittyvia tavoitteita. 47

Orna tutkirnukseni tarkastelee vallan ja arkkitehtuurin sekli kaupunkisuunnittelun suhdetta
sosialistisen llihiorakentamisen kontekstissa. Erityisesti vallan alaisuuden tuottaminen retoriikan
keinoin nousee esille sosialistisen

T~ekkoslovakian

lahi6rakentarnista tutkittaessa. Kiiytlin

tyosslini ensisijaisesti kaupunki- ja aatehistorian rnetodeja. Aputieteistli tarkeirnpia ovat taide- ja
arkkitehtuurin historia seka sosiologia. Kiiytan Invalidovnaa esittlivia kuvia lahteinlini ja
erityisesti olen pyrkinyt palvelernaan lukijaa tyoni lopusta 16ytyvlilla iruvaliitteella, Sill3
tutkirnukseni k3sittelee lahiOrakentamisen rnuutosta myos arkkitehtonisten tyyliseikkojen
suhteen. Varsinaiseen kuva-analyysin rnetodologiaan en kuitenkaan ole perehtynyt syvallisesti
tassa tyossa. Uihdekritiikki on tyoni tlirkein rnetodologinen pohja, niin iruin kaikessa
historiantutkirnuksessa.

1.3 Kasitteet ja lahteet
Kasitteista lahioWi tarkoitan asuintaloista ja tietyistli palveluista rnuodostuvaa kaupungin ossa,
joka

on

usein

yhtenli

kokonaisuutena

suunniteltu

tietylle

rajalliselle

alueelle.

4s

Kaupunkisuunnittelulla tarkoitan kaupungin kehittlirniseen, suojeluun ja sliilyttlimiseen liittyvaa

"Suominen-Kokkonen, s. 164·165.
46 Saarikangas, s. 186·196.
47 Hurme, s. 175.
48

Hurme, s. 7.
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kaupungin eri toimintojen ja maankayt6n suunnittelua. Sen piiriin kuuluvat muun muassa
rakennustoiminta ja yhdyskuntasuunnittelu. 49

Funktionalismilla ja modemismilla tarkoitan 1920-luvun lopulla alkanutta rakennustaiteen ja
taideteollisuuden suuntausta, joka irtautui historiallisista tyyleistii ja perusti ilmaisunsa
funktiolle, konstruktiolle ja materiaalille. Tilat suunniteltiin k1iytt6tarkoituksen mukaan
pelkistetyiksi, teknisten ja sosiaaiisten hy6tynak6kobtieo ollessa maarii1ivili. Funktionalismi oli
ensimmliinen arkkitehtuurityyli, joka perustui kokonaan sarjavalmistukseen. Tunnusmerkkejii
ovat betonirakenne, elementit, tasakatto, nauhaikkunat sekii korostettu suoraviivaisuus ja
horisontaaliset Iinjat. Funktionalismia alettiin toisen maailrnansodan jalkeen kutsua yleisesti
modernismiksi.~o

ltii-Euroopalla tai idaIlii viittaan tiissa ty6ssani nimenomaan Neuvostoliittoon ja keskiseen ltaEurooppaan, johon lasken kuuluvaksi entisen Hekkoslovakian, ltii-Saksan, Puolan sekii
Unkarin. Ty6ekonomisista syistii olen jattanyt esimerkiksi Romanian ja Bulgarian pois
kansainvaIisestii vertailusta, sillii katson ensiksi mainittujen keskisen ltii-Euroopan maiden
edustavan maantieteellisesti riittiivan yhtenliistii aluetta sosialismin aikana. Vastaavasti UinsiEurooppa tai liinsi kattaa kapitalistisen Uinsi- ja Pohjois-Euroopan maat. Etela-Euroopan
rakentamista en tassa ty6ssa kasittele. Sosialismilla tarkoitan tassa ty6ssa Neuvostoliiton ja ltaEuroopan maiden sosialistista yhteiskuntajarjestelmaa.

Llibteina

'kiiytiin

Prahan

kaupunginarkistosta

hankkimiani

kokousp6ytiikirjoja,

joissa

Invalidovnan suunnitteluryhma raportoi alueen rakennust6istii Prahan kansalliskomitealle
rakentamisen alkuvaiheessa 1960--61. Kansalliskomitea oli poliittisessa vastuussa Prahan
uudisrakentamisesta. Haastattelin syksyIHi 2002 Invalidovnan piiiiarkkitehtia Franti§ek Smolfkia
ja sain haneltii runsaasti Invalidovnaa koskevaa valokuva- ja pohjapiirrosmateriaaiia. My6s itse
haastattelu osoittautui erittliin hedelmiilliseksi ja asioita selventiiviiksi, varsinkin nak6kulma
arkkitehtien tavoitteista selkeni paljon. Olen kiiyttiinyt baastatteluaineistoa vertai·lemalla niita
kirjalliseen aineistoon, silla arkkitehdinkin muisti voi toimia joskus valikoiden. Smolfkin kuvaarkistoista

saamani

vuoden

1961

Invalidovnan

asuntoniiyttelya

seka

IilValidovnan

.. Honkala. s. J23.
"Honkala. s. 77 .
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rakennusprosessia esittelevat kuvat kertovat virallisista uuden asumisen
preferensseista.

Uihdejulkaisujen puolelta sosiologi Eva Librovan tutkimukset uusien Ilihilliden asukkaista
heidlin eliimantavoistaan aunavat habmonamaan llihillideologian, eli sosialistisen el3maint)lyll
perusideoita. Librova on ainoa loytlimlini sosiologi, joka tutki varta vasten
Invalidovna-llihilltii. Tasta johtuu hanen teostensa suhteellisen merkittava osuus tyossani .
osa julkaistuista llihteista kasinelee TIekkoslovakian asuinrakentamista 1950-luvun
aikalaisniikllkulmasta, joten ne ovat kayttllkelpoisia mylls tulkinnoissani Invalidovnasta lue,du:511
julkisesta kuvasta ja sosialistisen asumisen ihanteista. Valtaosa julkaistuista llihteista on neraisil
Prahan teknillisen yliopiston kirjastosta.

Yhdistyneiden Kansakuntien raportit Euroopan eri maiden asuinrakennuspolitiikasta ja
kehityksestii vuosilta 1958-1962 antavat tietoa TIekkoslovakian ja muun
rakentamisesta. Nliista llihteista saa vertailutietoa eri maiden viililta melko vaivattomasti.
Euroopan rakentamista kiisittelee laaja tutkimuskirjallisuus, jota olen kiiyttanyt
saadakseni yleiskuvan sosialistisen ja kapitalistisen asuinrakentamisen eroista.

Lehdist5n puolelta olen kerannyt Prahan kansalliskomitean julkaiseman Nova
viikkolehden kaikki Invalidovnaa kasittelevat artikkelit vuosilta 1959-1967. Kyseinen
kasittelee nimenomaan plilikaupunki Prahan kehitysta.
Architektura

CSSR

vaJottaa

arkkitehtonisia

T~ekkoslovakian

niikllkantoja

arkkitehtien

elementtirakentamiseen

ja

Invalidovnaan.

KaytUimlini

tutkimuskirjaJlisuus

kaupunkitutkimuksen

yleisteoksia,

sisaltlili

TIekkoslovakian

196O-luvun

alun

poliinisen

rakentamisen

historian

ja

erikoisjulkaisuja sekli arkkitehtuuria kasinelevili kirjoja. Kirjojen julkaisukaari on pitkJi,
materiaalia on niin 1960- kuin 1990-luvuiltakin. Michael Hexnerin englanninkielinen teos
Prahan

kaupunkisuunninelun

tutkimuskirjallisuuden puolelta.

historiasta

on

selkeytensli

vuoksi

yksi

.

,

Sosialismia tutkittaessa Hilidekritiikki on oltava erityisen tarkkaa, silHi sosialistisen yhteiskunnan
ta

tilaa pyrittiin propagandasyistii hyvin usein kaunistelemaan erilaisissa julkaisuissa ja
asiakirjoissa. Omassa tyossiini olen pyrkinyt hankkimaan liihteitii ja kirjaliisuutta sekii Uinsi- ettii
ltii-Euroopasta. Osa Hekkoslovakian rakentamisen historiaa kiisittelevistii teoksista on julkaistu
ja

vuosina 1965-68, jolioin sensuuri poistui viihitelien Hekkoslovakiasta kokonaan Prahan keviiiin

yylin

uudistuksissa. Siksi niitii voi pilliii luotettavina. Myos samettivaliankumouksen 1989 jlilkeisia

llista

liihteitii voi pilliii yhta lailla luotettavina. Lisaksi tekemani haastattelu arkkitehti Smolikin kanssa

lurin

tuo oman, kirjaliisista liihteisUi riippumattomari nakokulman InvaJidovnan rakennus- ja

JUlla

suunnitteluprosessiin.

ita

'usta

iisin

Invalidovnaa

ei

historiankirjoituksen

~kkoslovakialaisen

piirissa

ole

juuri

tutkittu.

Uihiotii

kiisitelliiiin

arkkitehtuurin yleisteoksissa ja aikaJaiskirjallisuudessa, mutta ainut toinen

viihiinkiiiin tuoreempi ja laajempi tutkimus aiheest.a minkii loysin, oH arkkitehti Smolikin pojan
sen

lopputyo Prahan teknillisen korkeakoulun arkkitehtuurin laitokselle 1980-luvulta. Hekissa oman
sosialistisen historian tutkiminen k!iynnistyy vasta pikkuhiljaa, silla sosialismin aika on vieHi

!Un
~sti

kovin liihelHi. Sosialismin teemat eiviit nayttiineet olevan ainakaan Prahan yliopiston
historiatieteen

laitokselia

kovinkaan

suosittuja

tutkimusaiheita

syksylla

2002, jolioin

tyoskenteHn Prahassa taman tyoni paris sa. Sosialismin aikana rakennetut labiot ovat kuitenkin
yksi merkittiivimmistii rakennushankkeista toisen maailmansodan jalkeisessa Hekkoslovakiassa,

a-

ja siksi hyvin kiinnostavia. InvaJidovnaa pidetiiiin arkkitehtuurikirjallisuudessa yhtena parhaista

lti

sosiaHstisista liihioistii, ja Iisaksi se oli Hekkoslovakian ensimmiiinen kokeeliinen labio, jossa

ti

pyrittiin rakentamaan sosialistista ideoJogiaa arjen tasolia Sen tutkiminen paljastaa paljon my6s
aikansa yhteiskunnasta ja tavoitteista. Invali.dovnan tutkiminen on ajankohtaista myos siksi, ettii
1950·luvun lopun varhaiset elementtirakennuskokeilut ovat viime vuosina nousseet kaikkialla
Euroopassa keskustelun kohteeksi rakennussuojelun yhteydessa.

IS

2. Stalinismista ensimmaisiin lahioihin
2.1 Stalinin ajan kaupunkisuunnittelu Prahassa
Hekkoslovakian taloutta ryhdyttiin vuoden 1948 jiilkeen muokkaamaan
teriiksen ja raudan sekli muun raskaan teollisuuden varaan. mika vei pohjaa kulluulslllvaroi,iIea
valmistamiselta ja asuntojen rakentamiselta. 51

Kaikki

yksityisyritykset. mukaan

rakennusliikkeet ja arkkitehtitoimistot. kansaJlisteltiin vuoteen 1953 mennessl!. Yksityiset
toimistot yhdistettiin valtion omistamien rakennusyhtioiden monopolin alaisuuleen. jOleD
kaikkea rakennustoimintaa saatettiin saadelHi tarkasti. Valtion rooIi tuti kaytlinnossl! kaikkea
rakennustoirnintaa maarittelevaksi. S2

Prahassa rakentamisen paapaino oli 1950-lnvun alussa paitsi teollisuuden tarpeissa,
julkisissa rakennusWissa ja infrastruktuurin parantamisessa. Kaupunkiin rakenneltiin
luvulla muun muassa uusia siltoja. tunne1eita. rautatieasemia. kommunistien kulttuurikeskuksia
ja julkisia muistomerkkeja. Vanhojen rakennusten restaurointi oli myos vilkasta. 53 Asuntoja
valmistui viihiin. vaikka asuntopula oli kova. Vuosina 1949-53 Prahaan rakennettiin uusia
asuntoja 7 900 kappaletta. 54

Julkiset rakennusprojektil. muistomerkit. kommunistiset kadunnimet seka sosialistinen realismi
taiteessa ja arkkitehtuurissa pyrkivat vahvistarnaan Hekkoslovakian ja varsinkin pillaupunki
Prahan kommunistista identiteettia. 5S Prahan keskustan stalinistisesta uudelleenrakentamisesta
piirrettiin hurjia suunnitelmia. mutta niita ei eh ditty toteuttaa ennen Kuin Stalin kuoli 1953.56
Kontaktit Hinsimaihin viihenivat

1950-luvulla radikaalisti. silla kapitalistiset vaikutteet

arkkitehtuurissa, esimerkiksi modemismi. haluttiin pitaa uuden yhteiskunnan ulkopuolella. 57
Kokonaisuudessaan Prahan rakennustoiminta oli varsin viihaistli 1950-luvun ensimmliisellli
puoliskolla. silla kaupungin uskottiin olevan kylman sodan puhjettua strategisesti huono
kehittamiskohde. Praha oli sosialistisen leirin lantisin paakaupunki. jonka sodan puhjetessa
51

Renner, s. 21.

Hexner. s. 49.
NovolnY. s. 10.
" Havel. s. 304.
" Aman, s. 136.
,. Hn'lz.a 1999. s. 82-83.
52

53

" Margolius, s. 10.
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,.
uskottiin joutuvan nopeasti taistelutantereeksi. Prdban kehittfunistii Iykldisi myos se, ettei
kaupungissa ollut aseteollisuuslaitoksia tai kaivos- ja terasteollisuutta. 58

Stalinin kauden

positiivisia saavutuksia oli kuitenkin se, ettii monia historiallisesti arvokkaita rakennuksia
ryhdyuiin mliiiratietoisesti suojelemaan. 59

TIekkoslovakialaisen

yhteiskunnan

astuttua

Neuvostoliiton

vaikutuspiiriin

vallitsevaksi

ryylisuuntaukseksi Hekkoslovakian kuvataiteissa tuli Stalinin suosima sosialistinen realisrni 60 •
Myos arkkitehtuurille ja rakennustoiminnalle tarvittiin uusi sosialistisen tyyli. Tata varten
ryhdyttiin etsimaan arkkitehtuurin kansaIlista muotoa vastapainona ennen sotia hallinneelle
porvarilliselle modernisrnille ja funktionalismille. 61 Arkkitehtuurin kansallinen muolO nakyi
TIekkoslovakian arkkitehtuurissa renessanssin

kaltaisena koristeellisuutena ja runsaana

omarnentiikkana sekii klassisrnin antiikkia sivuavissa jylhissa ja suurellisissa rakenteissa ja
koristeiden sekii rakenteiden kolrnijaon kliytossa. Tyyli tunnetaan myos nimelHi stalinistinen
arlOOtehtuuri. Paitsi julkisiin rakennuksiin, sovellettiin kansallista muotoa my6s uusiin
asuintaloihin 1950-luvulla. 62 Stalinistisen neuvostoarkkitehtuurin periaatteita tuotiin kansalaisten
ja arkkitehtien tietoon muun muassa arkkitehtuurinayttelyilla.63

Thkkoslovakiassa
Hussitilaisesta

kansallinen muoto haettiin

traditiosta64 ,

renessanssista,

maan

historiasta,

kansanomaisesta

vallankumouksellisesta
arkkitehtuurista

seka

itseniiistyrnispyrkimyksia symboloivasta 1800-luVulla rakennetusta kansallisteatterista. Sitii
vastoin vuodet

1620-1848 sivuutettiin tiiysin, silla nuo ajat kuuluivat porvarillisille

Habsburgeille, vastauskonpuhdistukselle ja saksalaistarnispyrkimyksille maan historiassa. 65
KansaIlinen muoto kasitteena ei sinansa ollut uusi, vaan se otettiin paaasiassa 1800-luvun
pienten valtioiden kansallisen heraarnisen tematiikasta. Tlihan kuuluivat muun muassa poliittiset

"Hexner, s. 49.
" Dostal, s. 163.
60 Sosialistinen realismi oH Neuvostoliiton ja muiden komrnunististen maiden viral linen taidesuuntaus,
Neuvostoliitossa vuodesta 1934 alkaen. Taidek~sityksen mukaan taileilijaita odorettiin tiukasli lOluudenmukaista
tapaa liihesly~ kohdetta, yhleiskunnan vallankumouksellisen prosessin kuvaamista sek. oikeaa idoologista
niikokulmaa. Keskeislli ouval mytis kansanom.isuus, oplimismi, lyypillisyyden koroslaminen ja positiivisen
sankarin luominen laidelooksiss •. Tyylil~ leoksel olival voimakkaan reaiistisia.·Konttinen, s. 417.
6' Aman, s. 107.
62 Aman, s. 107. Katso myos liire 5.
6' Luke~, s. 27-29.
64 Jan Hus oli ensimmiiinen uskonpuhdistajajonka kalolisel polttival roviolla 1415. Comej. s. 22.
6S Aman. s. 107.
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ja ideologiset rakenteet, kuvataide, musiikki ja kirjallisuus sekli arkkitehtien
uudistuksiin yhdistelemlillli eri aikakausien aineksia rakennustaiteessa. 66

Kliytlinnossli historiallisesti kansallista muotoa i1maisevia rakennuksia oli Prahassa Ve'Taltad
vlihlin. Sen hengessli rak:ennettiin kaupunkiin jonkin verran julkisia rakennuksia kuten
International, Hotelli Jalta, Smfchovin rautatieasema sekli nlikyvimpanli Euroopan suurin
monumentti joka seisoi Letnan kukkulalla vuosina 1955-<52. 67 Uusia asuinalueita kruasallisCII
muodon hengessli syntyi 1950-luvun alussa V~oviceen, Zizkoviin ja S~niceen.68

Sosialistien omaksuma

arkkitehtuurin

kansallinen

muoto

lanseerattiin

kaikkiin

maailmansodan jlilkeisiin uusiin keskisen Itli-Euroopan sosialistivaltioihin. Tyyli vaihteli
maissa niiden omien rakennusperinteiden pohjalta, mutta
kruasallinen muoto pyrki yhdistlimlilin k.lassismin perinteitli modemismin rakennustekuisiin
uudistuksiin. 69

Modemismi

sinlinsli

edusti

kuitenkin

klisitteenli

ei-toivottua

Neuvostoliitossa jo 1930-1uvulta llihtien sillli sosialistinen realismi vakiintui NeuvostoliitoD
viralliseksi taidemuodoksi 1934. Kansallinen muoto oH pyrkimys juurruttaa stalinistinen
arkkitehtuuri Hekkoslovakian rak:ennusperinteeseen. 70

2.1 Hrustsovin myota kohti modemia rakentamista
Stalinin henkilokultin arvostelu alkoi Neuvostoliitossa Hrumovin puheella Neuvostoliiton
kommunistisen puolueen NKP:n XX puoluekokouksessa vuonna 1956."
Neuvostoliitossa

yhteiskunnallisten

sosiaalipolitiikkana,

uudistuksina

uudistusten
maataloudessa,

sarjan.

Se

hallinnon

nlikyi

Hru~t~ov

aloitti

parantuneena

hajauttarnisena

ja

kulutustavaratuotannon Iisaantymisena. Elintaso alkoi nousta ja kotitalouksiin ilmestyi 1950luvun lopulla jalikaappeja, televisioita ja pesukoneita.

66
61

Hru~t~ov

parruasi myos kylmlin sodan

Aman; s. 98.
Kaplan, s. 297 .

.. Havel. s. 304. Katso liile I.

" Aman. s. 99.
70 Aman. s. 98.
71

Service, s, 338.
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heikentamHi suhteita Yhdysvaltoihin. 72 Kirjallisuus, elokuva ja kuvataiteet alkoivat sensuurin
hellinaessa muuttua monimuotoisemmiksi.73

Rakennustoiminnassa sosialistinen realismi ainoana saUittuna tyylina tyrmattiin Neuvostoliitossa

tain

jo vuonna 1955, ja arkkitehtien tehtavaksi annettiin luoda uusi modemi tyyli.

elJi

suuntausta kansallisen muodon etsintliiin kritisoitiin ja pyrittiin palaamaan pelkistetympiin,

lin-

viihemmiin koristeellisiin ja massiivisiin muotoihin.75 Hru~tSovin myotli Neuvostoliitto palasi

sen

modernismin tyylin ja ideoiden pariin.76 Vaikutteita uuteen rakentamiseen haettiin 1920- ja 30-

74

Stalinistista

lukujen konstruktivistisesta tyylista77 , joka Stalinin aikana oli ollut kiellettya. 78

Prahan kaupunkikuvaa ei ehditty kansallisen muodon nimissli muuttaa kovinkaan paljoa?9

eri

Neuvostoliiton

ttl!

kaupunkisuunnitteluun piti liiytlil! uusi suunta stalinistisen periodin jalkeen. 80 Kansallinen muoto

iin

hylattiin ja

aa

Neuvostoliiton

muutosten

t~ekkoslovakialaiset

mallin

myiitli

myos

TIekkoslovakian

arkkitehtuuriin

arkkitehdit muotoilivat 1950-luvun puoliviilissa

mukaan

uudet

modem it

suuntaviivat

ja

Hru~t~ovin

arkkitehtuuriin

ja

on

kaupunkisuunnitteluun.

en

vielii muutamia maailmansotien valisen itsenliisen Hekkoslovakian ajan arkkitehteja, joille

81

Modemismi sopi rakentamisen tyyliksi, sillii arkkitehtikunnassa toimi

modernismi ja funktionalismi edustivat vapaan TIekkoslovakian omaa tyyliii. TIekkoslovakian
arkkitehtuurissa palattiin

1920-30-lukujen vasemmistoarkkitehtuurin muotoihin, sillli ne

korostivat teollista, nopeaa ja pelkistetyn kaunista muotoilua. Sotaa edeltlivlit sosiaalisen
rakentamisen nakiikohdat nostettiin jiilleen esille. Erityisesti teolliset rakennuslJlenetelmlit toivat

'n

Iisiinsli vanhoihin ideoihin. Rakennustekniikan maailmanlaajuinen kehitys sod an jlilkeen oli ollut

d

suurta ja tlimii tuli niikymiiiin myiis Hekkoslovakian arkkitehtuurissa. 82

a
a

1

Service, s. 351-356.
Service, s. 364.
74 Caldenby, s. 69.
"Pragu'e PoSt 21. 09. 94.
16 Dimaio, s. 17-24.
77 Konstruklivismi oli YenajilllH ja sittemmin Neuvosto1iitossa 1913-21 kehinynyt kuvataiteeD ja arkkitehruurin
suunlaus. Arkkitehruurissa konstruktivisrni korosti tekniikan ja uusien rakenteiden hytldyntlimistll Neuvostoliitossa
konstruktivistit keskittyivlit eriryisesti sosialismin mukaisen ideaalikaupungin luomiseen se~ toisaalta
uudentyyppisten rakennusten, tehlaiden, Iavaratalojen, sairaaJoiden ja tylilaisten kokoontumishuoneideD
suunnitteluun. Tyylisuunlaus paauyi sosialistisen realismin tultu. viralliseksi taidemuodoksi 1934. Hookal., s. 130.
18 Caldenby, s. 69.
,. Prague Post 21. 09. 94 .
•• Pechar, s. 33.
81 Pechar, s. 33.
" Dostal, s. 169- 189.
72
71
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Arkkitehtien

kontaktit

llinsimaihin

kasvoivat.

Prahassa

pidettiin

asuinarkkitehtuurin nliyttely helmikuussa 1957, jolloin stalinistinen suuntaus rakentamisessa
jo voimakkaasti vli:istyml1ssli. 83 Uekkoslovakian paluu kansainvlilisille areenoille
vuonna

1958,

kun

maan

modemistinen

funkkis-tyylinen

paviljonki

voitti

Maailrnannliyttelyssl! paapalkinnon. Tapahtuma tuli mlilirittelemaan osaltaan myos
rakennustoimintaa laajalti. Syntyi nlin kutsuttu "Brysselin tyyli", joka oli tyylillisesti
modemismia. TyyJi

haki

vaikutteita sotien

valisen

ajan Uekkoslovakian

arkkitehtuurista. 84 Brysselin tyylillli oli vlilittOmlit vaikutuksensa myos asuinrakentamiseen,
valmiista elementeistli rakennettu paviljonki edusti sosialistisen rakentamisen
Rakennuselementit keveniviit ja lasi, terlis sekli ennen kaikkea betoni saivat enemmlin jaJans:ij81
rakennusmateriaaJeina. Ovien ja ikkunoiden listat ohenivat ja moduuliajattelu 85 tuli
voirnakkaammin kuvioihin (katso liite 5).86

Vaikka stalinismista hankkiuduttiinkin eroon rakennustaiteessa jo I 950-luvun puolivlilissa, alkoi
de-stalinisaatio Uekkoslovakiassa poliittisella tasolla vasta 1960-luvun alussa.
Uekkoslovakian ensirnmiiinen presidentti K1ement Gottwa1d kuoli 1953. Uudeksi pre:sid.ent:iksi
valittiin Antonfn Z3potocky ja KSC:n plilisihteeriksi valittiin Antonfn Novotny.
Z3potockj olivat kuitenkin sotkeutuneet pahasti 1950-luvun alun poliittisiin puhdistuksiin ja
teloituksiin, joten stalinismista pidettiin kiinni viimeiseen saakka. 87 Poliittinen linja oH
vuonna 1958 pidetyssli XI puoluekokouksessa hyvin lilirimmiiinen. Kokouksessa painotettiin
sosiaJistisen Uekkoslovakian viimeistelyii. Tl1mli nl!kyi viimeistenkin yksityisten pienyritysten
ja pienviljelmien kansallistamisena seka ideologisena ryopytyksenli entistli porvarillista
yhteiskuntaluokkaa vastaan. Vasta

Hru~twvin

toistettua Stalin-kritiikkinsa vuonna 1961 alkoi

Uekkoslovakiassa tapahtua. KSC:n XII puoluekokous tuomitsi Stalinin henkilOkultin vuonna
1962 ja rehabilitoi 1950-luvun vainoissa tuom:ittuja kansalaisia. Myos Prahan kaupunkikuvaa
hallinnut jlittimliinen Stalin-patsas rlijliytettiin Moskovan mlilirliyksestli samana vuonna. 88
" Havel, s. 308.
" Luk~ , s. 27.

85 Moduuli on arkkitehtuurissa jo antiik.in rakennustaiteessa kaylOssa ollut perusrnltta, jonka kokonaisia monikenoja
rakennusten kaikki mitat oval. Moduulij1iIjestelman tarkoituksena oli tehda erilaiset rakentee! keskenlilin

ltdistlmiskelpoisiksi ja niitli

k~ytettiin

Dostal, s. 191. KaISO myOs liite 5.
87 RenDer, s. 30.

.. Aman. s. 205.

teollisessa rakemamisessa. Honkala. s. 161.

2.3 Ensimmaisen sukupolven lahiot Prahassa
Stalinismin kaudella asuinrakentaminen oli laiminlyoty ja Praban asuntotilanne oli 1950-luvun
a1ussa llihtokohtaisestildn hankala. Useimrnat asuintalot olivat yli 50 vuotta vanhoja, ja
vanhoissa taloissa oli ongelmia erityisesti liimmityksen ja putldston kanssa. Asumistiheys oli
suuri ja huoneistot pieniii. Vuonna 1950 Prahan asunnoista 71 prosentissa oli vain yksi huone ja
li:einio. Asuntokannasta 29 prosentissa oli kaksi huonetta tai enemmiin. 89 Vuonna 1950
TIekkoslovaldalaisissa asunnoissa 83 prosentissa oli slihkBt, mutta vain 4,6 prosentissa kaasu, 30
prosentissa juokseva vesi ja 1,3 prosentissa keskusliirnmitys. 90
~a.

Hru§~ovin

valtaanrulo Neuvostoliitossa heijasrui lSekkoslovaldassa myBs rakennuspolitiikan

iaa

painotuksissa. 91

hit

piilitehtiivakseen vuonna 1956 pidetyn XXpuoluekokouksen jalkeen. Asuntopulan ratkaisuksi

Neuvostoliitossa

NKP

otti

asuntopulan

poistamisen

sosiaalipolitiikan

nlihtiin llihioiden rakentaminen elementtitekniikalla. Vuonna 1957 aseteniin virallinen siilidos
asuintuotannon kehittamiseslll,92 ja urbanismin
!i:aupunkisuunnittelun
n

perusperiaaneita

sekll

muovaniin

rnodemin
vuonna

sosiaJistisen llihio- ja
1958

kansainvlllisessa

arkkitehtikokouksessa Moskovassa.93 Hru§~ov halusi asuinrakentamisen tapahruvan keskitetysti
ja suunnitelrnallisesti. Pientalojen hajarakentaminen nlihtiin resurssien haaskauksena ja
tavoitteeksi tuli suurten IlihiOiden ja kerrostalojen rakentaminen elernenttitekniikalla selkeiden
suunnitelmien mukaan.94 Neuvostoliiton asuntoruotanto llihti voimak:kaaseen kasvuun vuodesta
1957 a1kaen. Viisivuotiskautena 1956-60 rakenneniin enemman asuntoja kuin vuosina 1918-46
yhteensa. Neuvostoliiton asuinohjelmaa voikin luonnehtia tehokkaaksi, joskin tilastoja usein
viiliristeltiin ja valmisruneet talot olivat usein laadultaan heikkoja.95 Lahiorakentarnisen ongelmia
Neuvostoliitossa oliva.t rakennusmateriaalin puute,

uusimrnan

elementtitekniikan hidas

leviarrunen ja jo valmistuneiden uusien asuintalojen puutteellinen varustetaso. Asuntopulaa
kiisiteltiin neuvostolehdistOssa laajasti.96 Asuntosuunnittelussa Hru§~ov salli suuremman

"Vollca,s.I-4.
Odd!lenf propagandy a agitaee ustrednfho vyboru komunistiek6 strany Ceskoslovenska, s. 8.
91 Hexner. s. 50
"Dimaio, s. 17-24.
90

93

Pechar, s. 33 .

.. Dimaio, s. 17-24
"Dimaio, s. 17-24
96 Dimaio. s. 17-24
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•

yksityisyyden korostamisen. Stalinin kerrostalojen yhteiskaytlivat ja -keittiot katosivat,
perheet pystyivat puhumaan keskenaan kenenkliiin kuulematta.

97

Sosialistisessa T~ekkoslovakiassa asuinkysymyksen ratkaisukeinoksi nahtiin
mal1in

mukaan

tiirkeimmaksi

elementtitekniikalla

tekijiiksi

nousi

uusi

nopeasti
ja

rakennettavat

tehosrunut

lahiot.

asuinruotanto

sekil

palveluiden

kulurustavaroiden tarjonnan kasvattaminen. 98 Piiiitokset ensimmaisten liihHliden ral<~entan:l.isc:atl

Prahaan tehtiin vuonna 1955. Rakentan:l.inen keskittyi ensimmiiisinii vuosina n:l.iltei

yk~,in'~milll

pelkkien asuintalojen rakentan:l.iseen sekli edelleen teollisuuden tarpeisiin
aluesuunnittelun

ja

infrastruktuurin

kehittfunisen

jiiiidessa

vaille

huon:l.iota. 99

rakennettiin I 950-luvun puolivlilistli 1960-1uvun a1kuun niin kutsuttuja ensimmaisen sul(uplOh'CI
liihioitii, jotka olivat kooltaan noin 2500--6000 asukkaalle tarkoitettuja. Antala Sta§ka, Strl~ni'C8!
PnibHna, Chmelnice, Rybnitky, Jarov ja Hloubetfn lOO rakennettiin kaupungin laitan:l.ille
ettli ne nousivat vanhojen asuinalueiden viereen ja olivat siten naiden
tavoitettavissa. Kaikil1a niiil1a alueille toin:l.i ennen sotia rakennerut raitiovaunulinjat.
ensimmaisen sukupolven liihiOasuntojen pinta-alat olivat verrattain pienia, mutta
vanhempiin asuntoihin ne tarjosivat suuria parannuksia varustetasossa. Vuoteen 1959 me'nDessi
valn:l.istuneissa uusissa asunnoissa oli kaikissa kylpyhuone ja wc, 95 prosenttia asunnoista
sisiiiinrakennetruja huonekaluja (kuten keittiokalusteet ja kaappeja) ja 70 prosentissa asunn{liSll
lol
oli keskusliimn:l.itys seka liimn:l.in ja juokseva vesi.
Vuosina 1956-1960 rakennettiin PniihllllD:
17 000 uutta asuntoa, mika oli enemman kuin edeltavana kymmenvuotiskautena yhteensa. 102

Keskisen Itii-Euroopan sosialistimaiden, eli nekkoslovakian, Puol an , Ita-Saksan ja Un:kariln ~
asuinrakentamisen kehitys eteni plilipiirteittiiin samojen Iinjojen mukaisesti,
mallia seurail1en. Stalinistinen arkkitehtuuri hal1itsi tyylillisesti rakennustoin:l.intaa
puoliv1iliin saakka. Tlinli aikana rakentan:l.inen keskittyi teollisuuden tarpeisiin
voimakkaasti

Puolassa

ja

nekkoslovakiassa.

Asuntopula

oli

kaikkialla

97 Service. s. 357.
98 PallOI, s. 245.

99 Hex-ner, s. 51
100

101
102

103

KalSO liiJe I ja 5.
Odd~lenf propagandy a agilace uSllednfho vyboru komunistickt slrany Ceskoslovenska, s. 8.
Hexner, s. 51
Sillince, s. 242-260, MiszJaI, s. 266-282, Slaemmler, s. 220-240, McGuire, s. 208·210.

Elemennirakentaminen loi
asuintuotanto

alkoi

Hru~~ovin

kiihty§

my6t§ lapi 1950-1uvun puolivalin jiilkeen. jolloin

kaikkialla. Elementtitekniikan

kehitys

1950-1uvun

lopuUa

yhdistenyna sosiaalipolitiikan uusiin tavoitteisiin nakyi keskisen Im-Euroopan asuintuotannon
voimalckaana harppauksena. 104

a
n

,.. Sillince, s. 242-260, Misztal, s. 266-282, Staemmler, s. 220-240, McGuire, s. 208-210.
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3. Uhiorakentamisen uudet tavoitteet
3.1 TSekkoslovakian asunto-ohjelma
Hekkoslovakian kommunistinen puoJue maliritteli suurimmaksi tehtavaksi maan asuntopulan
ratkaisemisen XI puoluekokouksessaan kesiikuussa 1958. Asuntopula piti poistaa tehokkaalla
teollisella asuinrakentamisella, paaasiassa valmiita elementteja kliyttlien. 105 Vuoden 1959
joulukuussa

pidettiin

asuinrakentamisen

KSC'::n

tavoitteeksi

keskuskomitean
asuntopulan

kokous,

jossa

poistaminen

asetettiin

vuoteen

konkreettisesti

1970

mennessli.

Thkkoslovakiassa suunniteltiin rakennettavaksi I 200 000 uutta asuntoa vuosina 1959-70Y16
Naista 481000 piti valmistua maan kolmannen viisivuotissuunnitelman aikana vuosina 196165. 107 Hekkoslovakiassa pliakaupunki Prahan tavoitteeksi otettiin asuntopulan poistaminen
rakentamalla 50000 uutta asuntoa vuosina 1959-65. 108 Asuinrakentamisesta tuli selkeasti
sosiaalipolitiikan tlirkein alue. I09

Hekkoslovakiassa vuosien 1959-1970 suunnitelmalla haluttiin vastata myos tulevaisuuden
asuintarpeisiin, ei ainoastaan sen hetkiseenasuntopulaan. Tarkoituksena oli tarjota jokaiselle
perheelle oma asunto ja paasta eroon alivuokralaisperheistli. Tavoite seurasi suoraan
Neuvostoliiton mallia. sill a Hru~t~ov esitti vuoden 1958 alussa uuden asuintuotannon tavoitteena
olevan tarjota jokaiselle perheelle pelklirt yhden huoneen sijaan kokonainen oma huoneisto. J 10

Hekkoslovakian ja muun Itli-Euroopan asuinrakentaminen tapahtui suunnitelmatalouden
puitteissa

Neuvostoliiton

mallin

mukaan .

Neuvostoliiton

kommunistisen

puolueen

seitsenvuotissuunnitelmassa 1959-65 kaavailtiin rakennettavaksi noin 15 miljoonaa uutta
asuntoa. mikli oli noin 80 % korotusta edeltlirteeseen seitsenvuotiskauteen. Tamlirt piti onnistua
kliyttlimaWi teollisen rakentamisen metod'eja panostamalla yksinomaan elementtitekniikkaan.
Hru~t~ovin

aikana Neuvostoliitossa koko rakennusteollisuuden piti siirtyli elementtitekniikan

10' Pechar, s. 53-54.
106 Rada NV llerven,l!ervenec-srpen. 28.6.-19.7.-2.8.ja 2.8.·16.8.-23.8.1960. 2. Schuze rady NArodnfho Vyboru
hl.vniho mesta Prahy. 19.7 .1960.
107 Secretarial of the Economic Comission for Europe, 1963, s. 42.
108 Rada NV llerven. llervenec-srpen . 28.6.-19.7 .-2.8. ja 2.8.-16.8.-23.8. 1960. 2. Schu,. rady NArodnfho Vyboru
hl.vniho mesta Prahy. 19.7.1960.
109 Secretarial of the Economie Comission for Europe, 1963, s. 42.
110 DiMaio, s. 23-24.
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16

vuosina 1959---{55. Rakentamisen haluttiin muuttuvan mekanisoiduksi, jatlruvaksi
lSuntojen ja Hihioiden pystyttamisen virraksi.lll Suunnitelmat olivat optimistisia myos muualla .
sosialistisessa leirissli. Itli-Saksassa suunniteltiin vuonna 1959, ettli vuoteeD ' 1961 saakka
asuintuotanto kasvaa ja saavunaa lopulta 100000 uuden asuDnon vuosivauhdin. Puolassa
luunnitelma vuosiksi I 961---{55 oli 1,8 miljoonan huoneen rakentaminen, mild( teki noin 600000
Itolmen huoneen asuntoa. Unkarissa suunnitelma vuosille 1960-1975 oll noin miljoona uutta
lSuntoa. 112

Jotta jokaiselle perheelle Hekkoslovakiassa voitaisiin tarjota asunto vuoteen 1970 mennessli, piti
plilipaino laittaa uudisrakentamiselle. Suunnitelmien mukaan rakennettavista asunnoista 72 %
edusti kokonaan uutta asuntokantaa ja 28 % oli vanhojen asuinkelvottomien rakennusten
lSukkaille rakennettavaa korvaavaa asuntokantaa. 113 Eniten haluttiin rakentaa kolmen huoneen ja

1

keittion asuntoja, sillli niistli oli suurin kysyntli. Puolueen plilitoksen mukaan kaikkiin uusiin
kerrostaloihin piti rakentaa vesijohdot, viemlirit ja slihkot. Suurimpaan osaan asunnoista haluttiin
rakentaa myos keslruslanunitys ja juokseva kuuma vesi. Valtio halusi tarjota oman huoneen
jokaiselle yli 15-vuotiaalle kansalaiselle ja yhden huoneen jokaiselle kal1delle alle 15vuotiaalle. 1I4

Suunnitelmien

tliyttlimiseksi

aloitettiin

eri

puolilla

Hekkoslovakiaa

kokeellisia

asuinrakennusprojekteja vuonna 1959, joiden avulla haluttiin saada testattua tietoa toimivien
llihioiden rakentamisesta ja uusista rakennusmenetelmista ja -materiaaleista. Puolue uskoi, ettli
asuinongelman ratkaiseminen vuoteen 1970 mennessa onnistuisi, miklili uusi elementtitekniikka
ja lahiOsuunnittelu osoittautuisivat menestyksekkliiksi. 115 Hekkos1ovakian asuinohjeJman ja
kokeellisten llihioiden malli tuli Neuvostoliitosta, missli neuvostoarkkitehdit rakensivat vuosina
1958-59 paljon kokeellisia asuntoja ja asuinalueita, joissa testattiin uuden, suuriin elementteihin
perustuvan rakennustekniikan toimivuutta. Kokeellisten talojen piti olla halvalla rakennettavissa

DiMaio, s. 24-25.
Secretariat of the Economic Comission for Europe. 1960. s. 69.
113 Secretarial of the Economic Comission for Europe, 1963, s. 43.
'" Secretariat of the Economic Comission for Europe, 1963, s. 43.
III Rada NV cerven, eervenoc-srpen. 28.6.-19.7.-2.8. ja 2.8.-16.8.-23.8. 1,960. 2. Schuze rady NArodnfho Vyboru
hlavnfho mesta Prahy. 19.7.1960.
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ja helposti monistettavissa suuriinkin mamin, jolloin asuntopula saataisiin ratkaistua nopeasti
tehokkaasti .116

Kokeelliset rakennushankkeet yleistyivlit 1950-60-1ulcujen taitteessa muuallakin
kun elementtirakennustekniikka alkoi kehittylL Y1einen kaava oli se, ettli perustutkimusta
suunnittelua

seurasivat

Kokeiluperiodin

kaytlinnon

tulokset

kokeilut,

analysoitiin

ja

vaikkapa

teknisesti,

asuinrakennuksen
sosiaalisesti

tai

menestyksekkliliksi osoittautuneita kokeiluja siirrettiin mahdollisesti laajempaan tuotantoon.1
Maan hinnan nousun ja ammattitaitoisen tyovoiman puutteen vuoksi myos UiJnsi··Etlro,op'!S.$l
tuettiin

kokeellisia

asuinprojekteja

ja

rakentamista

uusilla

elementtitekniikoilla. 1I8 Sosialistimaissa kokeiluiden tekemistli helpotti se, ettli valtio
kaiken rakennusmaan ja rakennusliikkeet. 119 Itli-Eurooppaan uudet tekniset innovaatiot
Neuvostoliiton kautta ja siihen liiletyn omaehtoisen tuotekehittelyn kautta. 120
Prahassa kaynnistettiin koko maan llirkein kokeellinen rakennusprojekti, eli kokeellinen
Invalidovna. Se oli maassa ainoa kokonaisvaltaisesti suunniteltu kokeellinen asuinalue,
koko

alue

rakennettiin

samalla

tekniikalla

ja

saman

arkkitehliryhmlin

Bekkoslovakiassa paikallistalouden minislerio lakkautettiin vuonna 1958 ja lilalle asetettiin
kaupunkeihin

kansalliskomileat, jotka olivat

vastuussa

rakentamisen

suunnittelusta ja

toteutuksesta. 122 KSC antoi lnvalidovnan rakentamisen Prahan kansaHiskomitean
Invalidovnan

arkkitehtiryhma

raportoi

rakennustoimien

edistymisestli

ja

kansalliskomitealle, joka klisitteli asioita kokouksissaan. 123 Rakentamisen siirtyminen valtion
tasolta kaupunkien vastuulle lehosti ja jlirkeisti rakentarnista, silHi kansalliskomiteat tunsivat
kaupunkinsa tarpeel ja ominaispiirteet hyvin, joten rakentarnisen suunnittelu ja toteutus sujui
paremmin paikallisten olosuhteiden ehdoilla. Malli tlihlin saatiin Neuvostoliitossa tapahtuneista
hallinnon muutoksista, jotka nekin niin iklilin pyrkivat hajauttamaan hallintoa alueellisesti. My1\s
DiMaio, s. 24-25.
117 Secretarial of the Economic Comission for Europe, 1963, s. 45.
118 Secretariat of !he Economic Comission for Europe, 1963, s. 1-8.
119 Hemer, s. 48-50.
120 Zelenka, s. 455.
121 Rada NV reeven, ~eevenec-srpen. 28.6.-19.7.-2.8. ja 2.8.-16.8.-23.8. 1960.2. Sch",e rady NModnfho Vyboru
hlavnfhomestaPrahy.19.7.t960.
122 Secretariat of the Economic Comission for Europe. 1960. s. 46.
123 Rada NV reeven, rervenec-srpen. 28.6.-19.7 .-2.8. ja 2.8.-16.8.-23.8. 1960.2. Sch6ze rady NArodnfho Vyboru
hlavnfho mesta Prahy. 19.7.1960.
116

. .

ISti ja

muu'a1la Ita-Euroopassa ja Neuvostoliitossa siirryttiin 1950"luvun lopulla kohti pienempia,
kaupunkikohtaisia suunnitteluyksikoitii. Na:in ollen kaupungit vastasivat itse enemman omasta
suunnittelustaan.'24

'assa,
ta ja

Yhtena syyna tehostettuun rakentamiseen varsinkin Prahassa oli se, ettii asukasluku kasvoi

essa.

vuodesta 1949 lahtien koko ajan. Tiima puolestaan aiheutti kasvavaa kysyntaa asunnoille.

sesti

Voimakkainta Prahan kasvu oli 1950-luvun a1ussa, m:inka jlilkeen kasvu laantui, paaasiassa

n. '17

muuttoliikkeen tyrehtym:isen vuoksi. Tiima selittyy silla. etta Stalinin suosim:ia raskaan

assa

teolIisuuden laitoksia rakennettiin 1950-luvun a1kupuoliskolla paaasiassa muualle kuin Prahaan,

'l.ilIa

joten muuttovirta vei sinne, m:issa tyotii oH tarjolla. Kaupunkia alettiin 1950-luvun puolivalissa

rtisti

taas tietoisesti keh:ittiiii ja tulokkaiden mahdollisuudet paasUi asuntoon kiinni kasvoivat

ivat

suuremman asuinruotannon johdosta. Samalla asukasluvun kasvu voim:isrui. 125 Rakentam:inen
painotrui 1960-Iuvun alussa ltii-Prahaan, sillli siell1i oli asukkaita tyollistiivaa pienteollisuutta '26

hio
ssa
12 1

SosiaHstisen nekkoslovakian taloudellinen tilanne oH 1950-luvun lopulla hyva ja rulevaisuuteen
suhtauduttiin optim:istisesti. Niinpli vuonna

1960 nekkoslovakia katsoi saavuttaneensa

sosialism:in ja julistaurui sosialistiseksi valtioksi. Maan virallinen nim:i vuosina 1948-60 oli ollut

:iin
ja

:si.

;ta

Dn

'at

ui

Bekkoslovakian kansantasavalta, mutta nyt se muuttui muotoon nekkoslovakian sosialistinen
tasavalta. ' 27

Maalle

kirjoitettiin

uusi

perusruslaki,

jossa

maariteltiin

muun

muassa

kansantalouden olevan suunnitelmataloutta ja kansalaisoikeudet, jotka olivat oikeus tyohon,
lepoon ja sairaanhoitoon seka sananvapauteen tyovllenluokan
kouluruspolitiikan

ruli

tapahtua

Marxilais-Ieninistisessa

hengessa.

hengessa. '28

Kultruuri- ja

nekkoslovakian

kommunistisen puolueen 12. puoluekokous vuonna 1962 vahvisti asuinrakentamisen tavoitteet
vuodelta 1959. 129

ta

is

TSekkoslovakiassa nahtiin kuitenkin pian 1960-luvun alkuvuosina, ettii I 200 ()()() asunnon
suunnitelman tayttiim:isessa tulisi olemaan ongelm:ia, sill!! rakentam:inen ei sujunutlcaan niin
vauhdikkaasti, kuin oli ajatelru. Toisaalta myos pienperheiden lukumaara osoittautui arvioitua

III

Secretariat of the Economic Comission for Europe. 1960, s. 46.
Ruzicka, s. 259. KalSo liite 7, taulukko 3.

126

Hexner, s. 53.
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'" Pokomy, s. 33.
128 Wallace, s. 295
Havel, s. 312.
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27

suuremmaksi. DO TIekkoslovakian talous joutui suuriin vaikeuksiin 1960-luvun an~upluolisikolIa.
joten suunnitelmia jouduttiin rukkaamaan. 131 Asuinrakentamisen tavoitteet eiviit toteultuneeL
Maanlaajuisesti 1 200 000 uuden asunnon tavoite jili noin 900 000 rakennettuun
vuosina 1959-70. 132 Prahassa suunnitelmien ja toteutuneiden asuntojen ero jili
suuremmaksi. Kaavaillut 50000 asuntoa jaiviit lopulta 30000 valmistuneeseen uuteen asuntooo
vuosina

196(}...{)5.

Se

oli

kuitenkin

melkein

puolet

enernrnlin

!ruin

viisivuotiskautena. 133

Suuret suunnitelmat kaatuivat ylioptimistisiin odotuksiin uuden rakennustekniikan toimi'vulldesta ,
ja nopeudesta. Suunnitelmatalouden puitteissa tapahtuva rakentaminen ei aina toiminut tOlVOltuUI "
tavalla. Asuinrakennussuunnitelmien epaonnistuminen oli osa koko
eplionnistumista. Kuitenkin juuri nlima eplionnistumiset voidaan nlihdli Prahan
taloudellisten uudistusten alkusoittona. Valtio antoi 1960-1uvun alussa taloustieteilijoille
klidet kehiteIHi uutta, osittain markkinavetoisempaa suunnitelmataloutta. Taloudessakin aleltiin
tehdli kokeiluja, aivan kulen rakentamisessa. Kokeellisuus levisi myos muun kulttuurin, kuteo
elokuvan ja kirjallisuuden pariin. 134 Invalidovna voidaan nlihdli yhtenli
yhteiskunnallisista kokeiluista, joka sai alkunsa jo 1950-1uvun lopulla. Rakennuslaide loimi nmn
ollen muiden uudistusten airueena.

3.2 Kooperatiivit asuinrakentamista vauhdittamaan
TIekkoslovakiassa

suurin

rakentaja

rakennushankkeista

vastasivat

paikallishallintojen

budjeteisla,

1950-1960-lukujen

kaupunkien
jotka

taas

tailleessa

kansalliskomileal
olivat

osa

oli
ja

virallista

valtio.
ne

rahoi teltiin

valtion

Kansalliskomiteoiden rakennuttarnissa taloissa sovellettiin asumisen sosiaalisia llihilikohtia;
ainakin periaatteessa perheen suuri koko, sopiva ikli tai sairaudel saattoivat helpottaa asunloon
plilisyli. Kliytlinn1issa kuitenkin myos poliittiset meriitit.

DO Secretarial

135

of the Economic Comission for Europe 1963, s, 43,

Hexner. s. 52.
132 Kuna, s. 40.
133 Zd~nka, s, 255,
134 Pokomy , s, 34,
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Jotta 1 200 000 uuden asunnon tavoitteeseen piHistrusiin, otettiin

Ilia,

eel.

)on

k:in

.on

uusi

asuinrakentamisen

rahoitusmenetelmii,

Hekkoslovak:iass~

osuustoiminnaIlinen

ell

kiiyttoon

kooperatiivinen

rahoitussysteemi vuonna 1959. Uuden jiirjestelmiin malli tuli Neuvostollitosta. Neuvostoliitossa
vuoden

1957

virallinen

siiiidos

asuintuotannon

kehittiirnisestii

esitteli

kooperatiivisen

rakentamisen mahdollisuuksia asuintuotannon lisiiiimiseksi sosialistisella tavalla. Seuraavana
vuonna 1958 Hru~~ev lanseerasi tiimiin idean lopullisesti vaalipuheessaan.136

inii

Hekkoslovakiassa

kooperatiivit

toimivat

siten,

ettii

valtio

maksoi

asuinrakennuksen

rakentamiskustannuksista suoraan 30 prosenttia, lainasi rakentajille 30 prosenttiaja 40 prosenttia

:ta
la

In

in

piti asukkaiden tai rakentavan yhteison kustantaa itse. Hyvin usein kooperatiivin taustalla oli
jok:in valtion yritys tai vastaava yhteiso, joka tuki tyontek:ijoidensli asuinhankkeita. TliIHi
menetelmillIa rakennettiin paaasiassa kerrostaloja. 137 Kooperatiivisuuden sallimiseIla pyrittiin
nopeuttamaan asuintuotantoa. Joskus kooperatiiviin kuuluvat henk:ilot saattoivat oUa itsek:in
rakennustoissli mukana. Pyrkimyksenii oll tarjota laadullisesti parempia asuntoja ja nopeampi

n

n

saatavuus. J38 Hekkoslovakiassa valtion rakentamien asuntojen vuokrat ollvat alhaisemmat mitii
todelliset rakennus- ja ylllipitokustannukset olisivat edellyttiineet. Valtio otti erotuksen omaan
piiklciinsii. 139 Kooperatiivisesti rakennettujen asuntojen vuokrilla sitli vastoin pyrittiin kattamaan
kaiklci ylHipitokustannukset.

140

Valtion yritykset olivat myos tiirkeitii rakentajia. Ne rakennuttivat asuntoja piiiiasiassa omille
tyolrusilleen valtion avustuksella sekii omassa liiketoiminnassaan saamillaan voitoilla. Yritykset
nain 011 en myos vastasivat asuntojen yIliipidosta. Valtio tuk:i yritysten rakennusprojelcteja
tarvittaessa lainoin. 141

Yksityinen rakentaminen oli Hekkoslovakiassa yllattavan yleistii. Vaikka maa-a1ueiden omistus
kansallistettiin 1950-1uvulla, ei liiheskiiiin k.aiklcia asuntoja kansallistettu. Erityisesti maaseudulla
ja pikkukaupungeissa asuntojen yksityinen omistaminen oli yleistii. Valtio suorastaan kannusti

136 Ko-operauivisla rakenlamiSla toteutettiin Neuvostoliitossa jo 192(}' ja 30-luvuilla, kunnes se kieUettiin 1937.
DiMaio, s. 23.
117 Secretariat of the Economic Comission for Europe, 1963. s. 2(}'21.
138 Hemer. s. 53.
139 Secretarial of the Economic Comission for Europe, 1963, s. 27.
'40 Secretariat of the Economic Comission for Europe, 1963, s. 32.
14 1

McGuire. s. 209.
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yksityiseen rakentamiseen edullisilla lainoilla. 142 Yksityinen rakentaja saattoi saada vuodesta
1959 alkaen valtion pankilta lainaksi noin 50 prosenttia talon rakentamiskustannuksista, pitkalla
maksuajalla seka matalalla lainankorolla. Tontin valtio antoJ yleensii i1maiseksi, silla siten se
saattoi siilideIHf rakentamista ja asemakaavoja paremmin. 143 Valtio suosi yksityistii rakentamista,
silla siten siiiistyi rakentamiseen kayteniiviii valtion varoja. KiinteistOjen myyminen tai niiden
valittiiminen oli kuitenkin tiukasti valtion siiiitelyn alla. l44 Yksityistii rakentamista yleisempiii
olivat kuitenkin yleensii valtion tai kooperatiivien rakennushankkeet. 145

Kaikissa keskisen Itli-Euroopan maissa piiiirakentaja oli valtio, ja 1960-luvun alun tehostunut
asuinrakennustekniikka antoi syytii olettaa, ettii valtion rooli tulisi edelleenkin kasvamaan.
Neuvostoliitossa valtion osuus rakennustoiminnassa oli kaikkein suurin koko Euroopassa 146
Sosialistisessa Jugoslaviassa valtion osuus asuinrakentamisessa oli puolestaan hyvin pieni ja
yksityisten rakentajien rooli korostui voimakkaasti. Hekkoslovakia sijoittui naiden kahden
iiiiriplHin valille. 147 Kooperatiivit astuivat Neuvostoliiton mallin mukaan kuvaan 1950-luvun
jalkimmliiselHi puoliskolla Hekkoslovakian ohella myos muissa keskisen ltii-Euroopan maissa.
Kooperatiivit lisasivat asuintuotantoa kaikkialla, silla ne antoivat ihmisille tietyssii miiiirin
suurempaa vapautta asuinrakentamisen suhteen, valtion edullisen lainan ja ennen kaikkea
mahdollisuuden piiiistii kiinni omaan asuntoon. Vaikka yksityinen rakentaminen olikin verrattain
yleistli esimerkiksi Hekkoslovakiassa, oli kooperatiivinen rakentaminen selviisti edullisempaa.
Yksityinen

ja

osuustoiminnallinen

rakennussektori

alkoi

kasvattaa

merkitystiiiin

asuinrakentamisessa I 950-luvun lopulta liihtien kaikkialla keskisessli ltii-Euroopassa. 148

Llinsi-Euroopassa yksityissektori vastasi valtaosasta uudesta asuintuotannosta I 950-luvulla.
Yksityisrahoituksen kasvu L1insi-Euroopassa johti siihen, ettii 1960-luvun a1ussa monessa
maassa haluttiin julkisen sektorin osuutta rakennustoiminnassa jlilleen kasvattaa. Yksityiset
rakentajat rakensivat useimmiten asuntoja myyntiin ja sosiaalisen vuokra-asumisen tarpeet jaivlil
viihlille huomiolle.

L1insi-Euroopassa rakennusmaan hinta

nousi

tasaisesti

'42 McGuire, s. 210.
'<3 Secreuuiat of the Economic Comission for Europe, 1963, s. 20·21.
'" McGuire, s. 204-210.
'" McGuire, s. 209.
146 Secreuuiat of Ihe Economic Comission for 'Europe, 1963, s. 1·8.
147 McGuire, s. 208-210.
'<8 Sillince, s. 242-260, Misllal, s. 266-282, Slaemmler, s. 220-240, McGuire, s. 208-210.

1950-luvun

·

,
puolivalistli eteenpliin. Itii-Euroopassa ja Neuvostoliitossa maa puolestaan annettiin yksityiselle

tai kooperatiiviselle rakentajalle erittain edullisesti ja valtion hankkeisiin tietenkin i1maiseksL l49
Hekkoslovakiassa KSC:n arvio vuosien 1959-70 asuinrakennusohjelmalle oli, ettii valtio
rakentaisi asunnoista 40 prosenttia, 25 prosenttia rakennettaisiin osuustoiminnallisesti, yksityiset
rakentaisivat 24 prosenttia ja valtion yritykset 11 prosenttia. 'so Seuraavasta taulukosta nakyy,
ettl! vuosien 1960 ja 1965 valilla valtion osuus rakentajana laski kuitenkin noin 60 prosentista 30
prosenttiin. Myos valtionyritysten rakennustoiminta vaheni vuoden 1960 reilun kuuden prosentin
osuudesta vuoden 1965 olemattomaan 0,3 prosenttiin lsl • Valtion ja yritysten osuuden lasku
selittyy kooperatiivien suosiolla. Kooperatiivien osuus asuinrakentamisesta vuonna 1960 oli 11,5

%, mutta viidessl! vuodessa se nousi 46,5 prosenttiin. Kooperatiivien rakentamat talot perust:)livat
valtaosin samaan elementtitekniikkaan, kuin valtiollisessa rakentamisessa. Kooperatiiveista ruli
1960-luvun alkuvuosina tarkein keino pillista kiinni omaan asuntoon. Kuitenkaan edes
kooperatiivinen rakentaminen ei osoittaurunut riittavan tehokkaaksi ja jl!senyyksia osuuskunnissa
ryhdyttiin pian jakamaan sosiaalisin ja meriitteihin perustuvin periaattein, aivan kuin valtion
asunnoissakin. Tiimiin

vuoksi jonoruslistat kooperatiivien

rakennushankkeisiin alkoivat

kasvaa. IS2

". Secretariat of Ihe Economic Comission for Europe, 1963, s. 1-8.
Secretariat of the Economic Comission for Europe. 1963, s. 42.

,S<)

IS]

ISl

N~y taulukossa ohuena mustana viivana.
Hexner, s. 53.
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Kuvio 1. Rakentamisen rahoittajat
Tsekkoslovakiassa.

60
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I§J
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Kooperatii';

a Valtion yritys
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1953
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1965

1970

vuosi
Lahde: MeGuire, s. 209. KalSo myiis alkuper!iisetluvutliiueeslli 7.

Yksityisen rakentamisen osuus pysyi vuosina 1960 ja 1965 suunnilleen samana, reilussa 23
prosentissa kaikesta asuinrakentamisesta. Muutosta tapahtui kuitenkin siina, ettii valtion tukea
lainojen mu od ossa ldiytettiin yha enemman. Valtion lainaa ottaneiden maara kaksinkertaistui
viidessa vuodessa.153 Viisivuotiskautena 1965-1970 valtion osuus laski entuudestaan, alle 20
prosenttiin kaikesta asuinrakentamisesta. Myos kooperatiivien osuus laski selvasti. Yritysten
osuus sita vastoin nousi huomattavasti 0,3 prosentista 17 prosenttiin. Yritysten osuuden kasvu
selittyy silla, etta vuosina 1965-68 nahtiin laaja maara talousuudistuksia, jotka vapauttivat
yritystoimintaa. Yksityisten osuus pysyi kutakuinkin ennallaan, mutta nousi ensimmliista kertaa
suuremmaksi kuin valtion oSUUS.1 54 Pitaa kuitenkin huomioida, etta yksityiset rakensivat pienia

I~J

McGuire, s. 209.

". MeGuire, s. 209.
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.
yhden tai muutaman perheen taloja, kun taas valtion rakennushankkeet olivat aina kerrostaloja,
joihin tuli paljon enernmlin asuinhuoneistoja kuin yksityisiin taloihin. 155

KS(::n rahoitussuunnitelmat toteutuivat ainoastaan yksityisten rakentajien ja kooperatiivien
osalta. Valtion osuus rakentajana laski alle arvioidun, samoin kavi valtionyrityksille.
Kooperatiivi antoi yksilolle tai perheelle parernmat mahdollisuudet piiiista omaan. mahdollisesti
myos laadukkaampaan asuntoon kiinni. Yksilollisyyden ja oman vaikuttamisen mahdollisuudet
korostuivat kooperatiiveissa enemman kuin valtion hankkeissa, myos tama saattaa selinaa niiden
suosiota. Vuosina 1959-{)5 rakennettu Invalidovna oli vaItion rakennushanke, mutta siella
testanu ja toimivaksi havaittu elemennitekniikka levisi pian kaikkien rakennuttajatahojen
kliy«66n.

IS6

3.3 Ensimmaisen sukupolven lahioiden ongelmat Prahassa
Vaikka 1950-luvun puolivalista 1960-luvun alkuun rakennenujen ensimmaisen sukupolven
lahioiden asuntojen varustetaso parani verrattuna sotaa edeltlineisiin asuntoihin, ei asuminen
ollut ongelmatonta. Huoneistot olivat edelleen pienia ja asuinpinta-ala henkea kohden oli vain
noin yhdeksan neliornetria. Useampi perheenjasen jakoi tavallisesti yhden huoneen. 1950-luvun
asuinalueiden asemakaava oli yleensa tiivis ja palvelutaso vlihainen . Vapaa-ajan- seka
viheralueiden puute ja liikenteen jarjestelyt tuottivat mytls paanvaivaa. 'S1

Palveluiden vlihaisyys tai puuttuminen oli suurin syy siihen, etteivat ensirnmaisen sukupolven
lahitliden

asukkaat

olleet

asumisensa

tasoon

tyytyvaisia.

Kyse

ei

ollut

ainoastaan

paivittaistavarapalveluista, vaan myos kulttuuripalveluista, kuten kirjastoista, kouluista ja
paivakodeista. Vaikka ensimmaiset lahiot rakennettiin vanhojen asuinalueiden viereen, ja uusien
lahioiden piti hyiidyntaa jo olemassa olevaa infrastruktuuria, saattoivat palvelut olla silti kaukana
asunnoista. Pientenkin asioiden toimittamiseen saattoi menna kohtuuttoman kauan aikaan ja
esimerkiksi lasten koulumatkat saattoivat venya pitkiksi. Ongelmallisia liihiiiita Prahassa olivat
ainakin Antala St~ka, Str~nice-Priibezml, Chmelnice ja Rybnfcky.IS8 Ongelmia ryhdyttiin
'" ~mollkin haastattelu.
I~ Hexner. s. 53.
", Mackova, s. 13.
,,, Architektura C:SSR 7/1962. Katso liite I.
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systemaanisesti tutkimaan. Prahassa esimerkiksi Antala StaSkan asukkailta kysyttiin, mik1i
heidan Hihiossiilin oli via.lla. Vastaukset olivat odotettuja: Kauppojen puute, kulttuuri- ja
viihdepalvelujen vlihaisyys seka leikki- ja urheilukenttien puute. 159

Ensimmiiisen

sukupolven

rakennusteknisistli

llihi6t

rajoitteista

rakennettiin

johtuen.

yleensa

maksimissaan

Asemakaavaltaan

ja

kuusikerroksisiksi,

arkkitehtuurinsa

puolesta

ensimmaisen sukupolven llihi6t olivat mielikuvituksettomia, talot rakennettiin suoriin riveihin
samansuuntaisestL I60

Niinpli

ensimmaisia

Ilihi6itli

moitittiin

mylis

asemakaavan

mielikuviruksettomuudesta ja asuinviihtyvyyden esteettisen puolen laiminlylimisestli. Talojen
julkisivuja ei yleensa maalattu eikli asuinymplirist6n viihtyvyyteen juurikaan satsattu. 161
Puutteita ilmeni my6s rakennusten teknisessa laadussa. Elementtitekniikan laajamittainen kayttli
rakentamisessa eli viela kehittelyvaihetta, niinpa monien asuntojen elementit eivat eristlineet
llimp6a ja kosteutta kovinkaan hyvin. Alinta elementit eivlit eristlineet my6sklilin hyvin. 162

My6s muiden Ita-Euroopan maiden sosialistissa ilihi6issa on gel mat olivat hyvin samanJaisia.
Piiivittliisostosten tekeminen oli ty61listli johruen jonoista ja eri ruoka-aineiden sekli
kulutustavaroiden puutteesta. Varsinkin maaseudulla julkiset palvelut oli usein vajavaisesti
jiirjestetty, mutta my6s kaupungeissa esimerkiksi kauppojen maara oli vlihainen ja tuotteiden
laaru usein huono. Kaupunkilaisnaiset joutuivat koville, sillli he tekivlit usein piiivatylita kodin
ulkopuole\la, kotitoitli kotona ja hoitivat vieHi lapset paa\le. 163

Euroopan maissa liibt6kohdat kaupunkisuunnittelu\le ja asuinrakentamiselle olivat hyvin erilaiset
I950-luvulla, mutta tietyt tekijat aiheuttivat samanlaisia vaatimuksia. Syntyvyyden kasvu,
sisliinen muuttoliike, sodan tuhot ja niiista johtuva asuntopula olivat asumispolitiikan
peruskysymyksili kaikkialla. l64 Llinsi-Eurooppa oli asumisen tasossa Ita-Eurooppaa selvlisti
ede\lli 1950-luvun lopulla. Huoneistokoot olivat suurempia ja laaru oli parempi. Suurempiin
huoneistoihin pyrittiin tietoisesti aikaisemmin kuin Itli-Euroopassa, silla maiirlillinen asuntopula
he\lini Hinnessa aikaisemmin kuin idliss!i, missli asuintuotanto llihti kasvuun kunnolla vasta
I,. Librov§, s. 107.
160

Hexner, s. 51.

Architektura CSSR 7/1962.
Nov~ Praha, 2011963.
163 Economic Comission for Europe, 1997, s. 1-3 .
'''' Secretariat of the Economic Comission for Europe, 1959, s. 53-59.
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mikli

vuoden 1956 jiilkeen. Liinsi-Euroopassa ei niihty stalinistiseen historismin kauteen verrattavaa

ri- ja

ilrni6tli. joten modern in asuinrakentamisen kehitys piiiisi vauhtiin aikaisemmin kuin ItiiEuroopassa. missii 1950-luvun alun rakentaminen keskinyi teollisuuden tarpeisiin. Itli-Eurooppa

isiksi.

a1koi kuitenkin nopeasti kuroa etumatkaa kiinni 1950-luvun loppupuolelta liihtien. kun teolliset
rakennusmenetelmiit otettiin kansandemokratioiden asuintuotannon perustaksL I65 Tarkoituksena

)Iesta

oli tarjota oma asunto jokaiselle perheelle niin pian kuin mahdollista, joten huoneistokoossa

'eihin

jouduttiin tinkimiiiin. Liinnessii pahimman asuntopulan hellitettyii saatettiin keskinya asuinolojen

Illvan

ja olosuhteiden parantamiseen aikaisemmin kuin idiissa. Idiissii sen sijaan piiiitavoitteena oli

,Iojen
tu. 161

rakentaa lukumiiiiriiisesti mahdollisimman paljon asuntoja Iyhyessii ajassa. Kysymykset laadusta

tai asuinolosuhteista olivat enimmiikseen toissijaisia 195()...{50-1ukujen taitteeseen saakka. l66

liytto

iineet

3.4 Laadukkaampaa asumista toisen sukupolven lahioissa
Prahassa kansalliskomitea oUi tehtaviikseen liihioiden ongelmien ja puutteiden ratkaisemisen.

lisia.

Kansalliskomitea my6nsi. ettli ensimmiiisen sukupolven liihi6t Prahassa oli rakennettu

sekli
sesti

teollisuuden ty61liisten asuttamiseksi. nopeasti ja ilman sen suurempaa mielenkiintoa asumisen
laatuun. 167 A,suinrakenramisen ongelmat ja niiden ratkaisu nousivat kansaIlisen keskustelun

:iden
aiheeksi 1950-1uvun lopussa. Aihetta kasiteltiin lehdistOssii, kirjalJisuudessa ja lukuisissa

odin
kirjasissa. Asuinrakentamisessa pyrittiin tehokkaampiin ja
asukasystlivallisempiin menetelmiin. 168 Huomio kiinnittyi nyt uusien liihi6iden kokonaiskuvaan
puolueen

julkaisemissa

ja toimivuuteen. Samaan aikaan elementtirakennustekniikan kehitys mahdollisti yha suurempien

liset
talojen rakentamisen.

Uusiin. niin kutsunuihin toisen sukupolven liihiOihin ryhdyttiin

svu,

ikan

suunninelemaan paitsi asuintaloja. my6s puistoja. leikkikenttia. pliivakoteja sekii kauppoja.
jolloin peruspalvelut olisivat asukkaiden ulottuvilla helposti.1 69

piin
~ula

Neuvostoliitossa asuinaluesuunnittelussa otettiin vuonna 1958 kaytt66n aluesuunnittelun uusi
suunnitteluyksjkk6. mikro-alue l7O • Tlimii tarkoitti enemmiin tai viihemm!ln peruspalveluiltaan

asta
omavaraista asuinaluetta. Alue koostui erikokoisista ja -kerroksisista kerrostalokortteleista. jotka
'61 Secretariat of the Economic Comission for Europe, 1963, Table 2.
'66 Secretariat of the Economic Comission for Europe, 1963, s. 1-8.
167

Odd~lenf propagandy a agitace ustlednfho vyboru komunislick~ Slrany Ceskoslovenska, s. 10.

168

Hexner, s. 53.
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MackovA, s. 13.
"Mikroraion" (Ven.).
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oli jilrjestelty palveluiden ja koulujen ympiirille. Alueen yhteydessa oli paljon avoimia pihoja ja
virkistysmahdollisuuksia. Koko asuinalue piti eristiiii ulkoiselta moottoriajoneuvoliikenteeltli.
Neuvostoliiton ensimmaiset mikro-a1ueet 1950-Iuvun lopussa olivat kooltaan noin 3QOO-.5000
asukkaalle rakennettuja, Uihioiden koko liihti kuitenkin hyvin pian kasvuun 1960-luvun
kuluessa. 171 Neuvostoliitossa mikro-a1ueelle miiiiriteltiin myos ideologiset tehtiivat ja
pyrkimykset. Alueen koostumuksella haluttiin edesauttaa asukkaiden sosiaalista kanssakayntia ja
parantaa asuinympiiristOn laatua radikaalisti. Peruspalveluiden piti olla saatavissa liihion sisaltli
ja asuinalueiden arkkitehtoninen vaihtelevuus piti jiirjestaa siten, ettii asukkaat kokevat
maantieteellisesti kuuluvansa omalle asuinalueelleen. In

Sosialistinen kaupunkisuunnittelu a1koi tieteellistya I 950-luvun 10pulla Neuvostoliitossa ja i1mio
levisi

pian

kaikkiin

kaupunkisuunnittelun

ltii-Euroopan

periaatteiksi

kansandemokratioihin,173

nousivat

maa-alueiden

ja

Uusiksi
tannien

sosialistisen

ekonominen

ja

rationaalinen kayttO. asuOlojen varustelutason nostaminen seka terveydellisten ja hygieenisten
seikkojen huomionotto uusissa asuintaloissa ja asuinalueilla. Urbaanit asuinalueet haluniin
varustaa

tehokkailla

julkisilla

liikenneyhteyksillli,

jotta

kaupunkien

Iiikenneongelmat

helpottuisivat. Asuinalueista piti tehdll asukkaiden kulttuurisia ja esteettisia tarpeita palvelevia
paikkoja. Tlimli piti saavuttaa korkealaatuisen arkkitehtuurin avulla sekli maksimoimalla
asuinalueiden yhteydessa olevat avoimet tilat ja puistOt. 174

Llinsi-Euroopassa

kaupunkisuunnittelu

tieteellistyi

1950-luvun

alkuun

mennessli,

eli

aikaisemmin kuin idlissa.175 Siina missa itliisen kaupunkisuunnittelun keskus oli Neuvostoliitto.
siirtyi Llinsi-Euroopan kaupunkisuunnittelun henkinen keskus toisen maailmansodan jalkeen
Saksasta Iso-Britanniaan. Englannissa kaupunkisuunnittelun teoriat uudistuivat ja suunnittelu
aIkoi kiinnittya tiukasti ajan sosiaalipolitiikkaan. Syntyvyyden kasvun. jalleenrakentamisen ja
kaupungistumisen haasteisiin pyrittiin usein vastaamaan kokonaisvaltaisella. sosiaalipolitiikan
yhteydessa tehtiivalla alue- ja kaupunkisuunnittelulla. Monissa maissa otettiin tavoitteeksi
valtion sliiiteleman hyvinvointivaltion luominen. 176 Sotaa edeltiineista kaupunkiutopioista
111 Pal lot,
I

n

s. 253-254.

Pallo~ s. 254.

Pechar, s. 33.
Pal lot, s. 245-246.
'" Hall, 1988, s. 322-326.
176 Pakarinen. s. )9-20.
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luovuttiin, ja kaupunkisuunnittelu sai jiirjestelmiillisempiii piirteitii. Maankiiyttiisuunnitelmia
ja

ii.

o
n

otettiin kayttOOn ja kaupunkisuunnittelussa pyrittiin kokonaisvaltaisiin ratkaisuihin. Talous- ja
sosiaalitieteiden metodeja ryhdyttiin hyiidyntiimiian yha enemmiin. Uskottiin, ettii maankaytiin
optimaalinen suunnitelma on loydettiivissa. 177 Ideaalina nahtiin hallitusti ja hiljalleen kasvava
kaupunki, silla sotia edeltiinyt kaupunkien kontrolloimaton kehitys oli johtanut huonoihin

a

tuloksiin.

a

voimakkall$ti valtiollisiin instituutteihin, silHi sosiaalisen, ekonomisen ja fyysisen muutoksen

i

Tlimiin

vuoksi

esimerkiksi

Iso-Britanniassa

kaupunkisuunnittelu

keskittyi

tahtia haluttiin valvoa. '78 Uuden tieteellisen kaupunkisuunnittelun ja rakentamisen uskottiin
parantavan

suunnittelijan

tai

arkkitehdin

mahdollisuuksia

luoda

ihmisten

elamaa ja

kayttayty!nistll ohjaavia rakenteita rakennetun ymparistiin avulla. '79

Viherkaupunkiaate ja sotia edeltiineet sosiaalisen asumisen suunnitelmat, jopa utopiat tekivlit
uuden tulemisen Liinsi-Euroopassa 1950-1uvulta lahtien. Osaltaan tahiin vaikutti myiis
elementtirakentamisen voimistuva kasvu ja sen mukanaan tuomat nopean ja tehokkaan
rakentamisen mahdollisuudet. Osa 1920- ja 30-luvun modernisteista liittoutui 1950-luvun
sosiaalipolitiikan tekijiiiden kanssa ja niin he loivat arkkitehtuurin muotokielen uudelle
sosiaalista hyvinvointia korostavalle arkkitehtuuriIJe. '80 1960-luvun puoliviilissa valtion roolia
kaupunkisuunnittelussa alettiin kuitenkin kyseenalaistaa, kun uudet suunnitelmat eivat
varauksetta tuoneetkaan hyvinvointia ja harmonisempaa asumista

'8'

nekkoslovakiassa asuinrakentamisen uusia tavoitteita ja kaupunkisuunnittelun tieteellisili
metodeja

maariteltiin

Bratislavassa

marraskuussa

1959

pidetyssa

maanlaajuisessa

asuinrakentamista kasittelevassa konferenssissa. '82 Bratislavan konferenssissa alettiin silkan
asumispinta-alaan ja huoneistokokoon tuijottamisen sijaan kiinnittaa huomiota asumisen laatuun,
aivan kuten Neuvostoliiton mikro-aluesuunnitelmissa. Kokemusten perusteella osatliin jo esittaa,
ettii asukkaat vaativat usein yksiliillisia, oman · perheensa tarpeisiin sorvattuja ratkaisuja
asuinrakentamisessa. Tarpeet vaihtelivat lapsiperheiden ja lapsettomien valillli, tai jos molemmat
puolisot ovat tyiissakayvia, tai jos asukas on yksinelaja tai elakelilinen. Nilista seikoista riippui
Hall, 1988, s. 322-326.
Hall, 1987, s. 15!.
170 Hall, 1987, s. 326-327.
IWPakarinen ,s.37-38 .
181 Pakarinen, s. 27.
182 Ceskoslovensk~ vMecko lechnick~ spole6nosl sekce pro stavebniclv[, s. 1-19.
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asunnon koko ja varustetaso. Keittion varustelu, Jammitys, uudentyyppisten huonekalujen ja
materiaalien kayttoonotto niihtiin tllrkeana. 183

Hekkoslovakiassa toisen sukupolven Jahioasuintuotannon tavoitteiksi maariteltiin palveluiden
tason

nostaminen,

koulujen

ja

opiskelutilojen

rakentaminen

liihioihin,

llilikiirien ja

terveyspalveluiden sijoittaminen a1ueelle sekli urheilu- ja virkistysmahdollisuuksien taIjoaminen
asukkaille. Naisten kotitytitaakkaa haluttiin vahentiUi rakentamalla asuinalueiIle ruokaloita ja
ravintoloita. Lastenhoidon tehostamiseksi haluttiin asuinalueille sijoittaa neuvoloita, pliivlikoteja
ja kouluja. Henkilokohtaiset palvelut kotitalouksille haluttiin tuoda

asukk~den

liihelle.

Kaupunkien elamaan haluttiin tuoda myos terveellisen maaseudun elementteja IisaamalHl
viheralueiden maaraa. Kaupunkien ja maaseudun vlilista eroa haluttiin kuroa umpeen my&
liihiorakentamisella. l84

Aluesuunnitelmien

tekeminen

ja

urbanismi

nousivat

voimakkaasti

konferenssissa. Kullekin uudelle asuinalueelle piti tehdli maankayttosuunnitelma. missli pitliisi
mlllirlitii alueelliset maankayWn tekniset suhteet kunkin Iahion tyoIaiset huomioonottaen. Omat
alueensa piti varmistaa esimerkiksi teollisuudelle. maanviljelylle. uusille asuinrakennuksille,
palveluille, julkiselle Iiikentee\le, energiantuotannolle ja vedenjakelulle. Keskitetyn taloudellisen
suunnittelun piti vastata osaltaan myos naihin kysymyksiin. Aluesuunnittelulla haluniin ennen
kaikkea Iyhentaa sitii aikaa, minka ihmisetjoutuisivat olemaan kotoaan liihiOstii poissa. Brysselin
paviljongin

Expo-voiton

vuonna

1958

haluttiin

heijastuvan

myos

liihiOrakentamiseen

korkealaatuisena ja esteettisesti miellyttllvana rakentamisena. Uusien liihioiden pal vel ut. koulut,
leikkikentat. viher- ja vesialueet seka kulttuuriset palvelut heijastaisivat kaikki Brysselin
paviljongin erinomaisuutta. Taman piti luoda ehdot ja olosuhteet uudelle. tyoliiisten tiiydellise\le
sosialistiselle elamantyylille uusissa liihiOissa. 185

Toisen sukupolven liihiOiden palveluiden ja uuden suunnittelun toimivuuna haluttiin testata,
ennen kuin ne otenaisiin laajamittaiseen kayttoon. Prahan kokeellinen liihio Invalidovna oli
ensimmainen yritys ratkaista liihioasumisen ongelmat. Invalidovnassa pyriniin parantamaan
palveluita. liikenteen sujuvuutta, lasten olosuhteita, arkkitehtonista ilmettli seka lisaamaan
Ceskoslovensk.3 vMecko technickli spolefnosl sekce pro stavebnictvi, s. 19.
J3-4l:eskoslovenska vMecko techn icka spolefnosl sekce pro slavebnictvi, s. 19.
185 C.skos]ovensk. vMecko technicka spoldnost sekce pro stavebnictvf, s. 20.
13)

38

ja

asuntojen asuinpinta-a1aa. 186 Invalidovnan rakennustliitli ja uudistusten sekii palveluiden
toimivuutta seurattiin tarkasti. jotta toimivat osaset voitaisiin ouaa kllyttlilin mylis seuraavilla
asuinalueilla. 187

n

a
n

a

186 Jan~~ek.

s. 334.
Rada NV ~rven. ~rvenec-srpen. 28.6.-19.7.-2.8. ja 2.8.-16.8.-23.8. 1960.2. Schilze rady Niirodnfho Vyboru
hlavnIho mesta Prahy. 19 .7.1960.
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4; Kokeellinen lahio Invalidovna
4.1 Rakennustekniikan koekentta
Prahan

kansalliskomitea

antoi

Invalidovnan

suunninelutehtiiviit

asiaan

suunnittelijaryhmlille. joka koostui arkkitehdeista, kaupunkisuunninelijoista ja sosiologeista.
Ryhman johtohahmoja olivat arkkitehdit Josef PolaJe sekii Franti~k Smolfk. Prahan
kansaUiskomitea hyvaksyi alueen asemakaavan ja kustannusarvion syksyl1ii 1959. minka jiilkeen
rakennustyot alkoivat pian. Kansal1iskomitea maariisi rakennustyot hyvin dokumentoitaviksL
Kansalliskomitean mukaan Invalidovnassa piti kokeilla uusia rakennusmateriaaleja ja tekniikkaa
sekii sen piti vastata asuin- seka yhteiskunnallisten palveluiden tuottamisesta. Asukasm1iliriiksi
mliiiriteltiin aluksi

3700,

mistli se

nousi. myohemmin reiluun

neljaan

tuhanteen: 8I

RakennusWihin myonnettiin lislirahoitusta Widen kest1iessa. sillii esimerkiksi
muokkaus ja autotallien rakentaminen maksoivat odotettua enemrnan.189 Uihio
paapiirteissaan vuonna 1965. mutta korjaus- ja asennustOitli tehtiin aina vuoteen 1967 saakka. l90

Uekkoslovakiassa elemennirakentaminen perustui 1950-Iuvun alkupuoliskolla talotyyppeihin T

12-22. Niiiden talotyyppien tekniikalla ei voitu vielli rakentaa kovin korkeita kerrostaloja.
Kyseisten talotyyppien rakentamisessa kaytetty keskimaariiinen pinta-ala oli 64 neliot1i, muna
rakennusmenetelmistli johtuen

asuinpinta-alaa

tiistli

jiii

vain

37

neliOtli.

jlilkipuoliskolla esiteltiin elementtitalotyypit G- ja BA-tyypin elementtitalot. joista G-40 ja G-57
hallitsivat rakennustoimintaa vielii 1960-luvulla alkuun saakka. Rakentamisessa kaytettlivien
elementtien valmistustekniikka kuitenkin kehittyi 1950-luvun lopulla ja elementtien koko kasvoi.
Uusissa kahdeksassa talotyypissa T 01"'{)8 B kaytettiin kuuden metrin kokoisia elemenneja ja
niiden pinta-alan hyotysuhde oli paljon parempi kuin aikaisemmissa taloissa. Uudet T-tyypin
talot tarvitsivat rakennuspinta-alaa enaa 51 neliota, mutta tarjosivat silti saman 37 neliOn
asuinpinta-alan kuin vanhemmat tyyppitalot.

188 Rada NV ~rven, ~rvenec-srpen 28.6.-19.7.-2.8. sek1! 2.8.-16.8.-23.8. 1960. Spolecn~ zasediinf rady Narodniho
Vlboru hlavnfho mi!sta Prahy a prazsk~ odborov~ rady. 2. 8. 1960. KalSo myos liite 6.
" Rada NV lislOpad. 7.11.-9.11. ja 21.11. 1961. 26. seMu rady narodnfho vyboru hlavniho mesta Prahy. 21. 11.
1961.
190 Nova Praha 2511967.
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Uusista T-tyypin taloista kiiytettiin malleja T ~8 B ensimmiiistii kertaa Invalidovnassa.191
Elementit olivat aikaisemmin
suunnittelun

pituudeltaan

mahdollisuuksia.

noin

Kuusimetriset

kolmimetrisiii,
elementit

mildi rajoitti
toivat

asunnon

huoneistoihin

modifi kaatiomahdollisuuksia, suurensivat huoneita ja nopeuttivat rakennusprosessia. Invalidovna
oli ainut asuinalue, missii koko asuinalue, asuintalot ja palvelurakennukset, rakennettiin
yhtenliiseksi,

kuusimetrisiin

elementteihin

perustuvan

moduuliajattelun

mukaisesti.l92

Invalidovnassa testattavissa taloissa huoneistokokoja ja - tyyppeja oli useita erilaisia. 193 Uusien
rakennuselementtien avullla kerrostalojen korkeus kasvoi. Suurimpaan osaan Invalidovnan
asuintaloista rakennettiin viidesta kahdeksaan kerrosta, muutamaan jopa kaksitoista. l94
Asuintalojen korkeuserot toivat Invalidovnaan myos arkkitehtonista vaihtelua ja eLlivOittiviit
aluetta visuaalisesti.

Uusi elementtirakennustekniikka tuli Bekkoslovakiaan Neuvostoliitosta, joka kuitenkin kehitteli
omaa elementtitekniikkaansa pitkalti ranskalaisten esikuvien pohjalta. Ranska oli Euroopassa
elementtirakentamisen edelliikavijiimaa ja Uinsi-Euroopan maista se kiiytti elementteja eniten.
Invalidovnassa niihdyt huoneen seinan kokoiset elementit otettiin kayttoon samaan aikaan seka
Ranskassa ettli Neuvostoliitossa 19SO-luvun lopulla. 195

Teollisten rakennustapojen vuoksi sementtia kaytettiin rakennusmateriaalina erityisen paljon ItaEuroopassa. Rakentamisen kustannukset olivat Ita-Euroopassa lantta edullisemmat, johtuen
kliyteltiivien

materiaalien

ja

rakennustapojen

yhtenaisemmiistii,

elementtitekniikkaan

perustuvasta linjasta. Llinnessii perinteiset rakennustavat jatkoivat tasaista kehitystaan uuden
elementtitekniikan ohella. Suuriin elementteihin perustuva rakennustekniikka alkoi kuitenkin
1960-luvun alussa vallata yha suureml;'aa osaa

Jiinn~nJj!LnlkeAllustoiminnasta--Kuitenki'n

teoHinen asuinrakentaminen niiytteli suhteessa selviisti pienempiili roolia kuin Itii-Euroopassa.
Uinnessa elementtirakentaminen koski ainakin viela 1960-luvun alkuvuosina paaosin vain
sosiaalista asumista ja julkisesti rakennettavia vuokrataloja l96 Tyon tuottavuus rakennusalalla
kasvoi seka idiissa etta liinnessii 19S0-60-1ukujen taitteen aikoihin . Tiihiin syynli olivat kehittynyt

19' Novolny, s. 43.
19' Smolfkin haastauelu .
19' Kovarik, s. 35.

--

'94

Hnjza 1989, s. 346.

'95

Miikiti,

'96

Secretarial of Ihe Economic Comission for Europe, 1961 , s. 5.

S.

30.
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rakennustekniikka seka rakennustyomaille kehitetyt uudenlaiset nosturit ja muut tekniset
kekiinnot. l97

Invalidovnassa uudet talotyypit ja suuremmat rakennuselementit heijastelivat 1960-1uvun alussa
vallinnutta suuntausta asuinpinta-alan kasvattamiseen. Huoneistojen ja talojen koko kasvoi
kaikkialla.

KSC

m~aritteli

vuonna

1959

keskimaaraisen

huoneistopinta-alan

tkkkoslovakialaisissa kerrostaloissa ilman keittiotii, kaappeja ja kylpyhuonetta olevan 37
neliotii. Yhta asukasta kohden asuinpinta-a1an minimiksi miiariteltiin 10,6 neliota. Vuoteen 1963
mennessli asuinpinta-alaminimin piti kasvaa keskimiiarin 40 nelioon huoneistoa kohden. l98
Invalidovna kuului vuoden 1959 asetusten piiriin. Invalidovnan keskimiiiirainen huoneistokoko
oH kuitenkin 38,9 neliotii, ja asuinpinta-ala kasvoi 11,5 neliOon asukasta kohden. Tiimii johtui
rakennustekniikan kehityksesta. Huoneistojen rakenteet eiviit vieneet eniiii yhtli paljon tilaa kuin
ennen, joten sita vapautui asuinpinta-a1aksL I99

Invalidovnan asunnoissa uusi piirre oli se, etta asunnon pohjaratkaisua saattoi muuttaa itse
asennettavilla valiseinillli suhteellisen helposti. Perheen piti pystyii muuntelemaan asuntoaan
tarpeiden mukaan.2OO Vaikkapa lapsiluvun kasvaessa lastenhuone oli mahdollista jakaa kahteen
osaa. Invalidovnassa kaytettiin myos muita erikoistyyppiratkaisuja esimerkiksi ovien ja
ikkunoiden keskinaisissa suhteissa. Myohempiin llihioihin niiitii samoja tyyppiratkaisuja tai
huoneistojen muuntelumahdollisuutta ei rakennettu yhtli tiiysimittaisena. Osa Invalidovnan
uudistuksista levisi kuitenkin hyvin yleiseen kiiyttoon. Esimerkiksi pian Invalidovnan jiilkeen
rakennetussa Prosekin llihiOssli kiiytettiin melkein kaikkia samoja tyyppiratkaisuja. 201

- - - -- EiefReRttitalojen llimnUtys -beitl>i 1950-1uvulla keskusllimmityksen avulla, mitii pidettiin
aikanaan

suurena

saavutuksena

ja

osoituksena

sosialistisen

asuinrakentamisen

edistyksellisyydesta. Ongelmallista tosin oH, ettei liimmitystii voinut siiiitiiii kustakin huoneistosta
erikseen, vaan sitli siiiidettiin keskuksesta joka vastasi mahdollisesti useampienkin kerrostalojen
liimmityksestli. Tiimlin vuoksi asunnoissa oli yleensa joko liian kuuma tai liian kylmii.
'97 Secretarial of the Economic Comission for Europe, 1'903, s. 1-8.
'98

Librov4~s:-T'l5.--

-'""7\:rchilektura 7/62.
wo Rada NV rerven, rervenec-srpen. 28.6.-19.7.-2.8. ja 2.8.-16.8.-23.8. t960. Schuze rady Narodnlho Vyboru
hlavn!'ho m!sta Prahy. 19.7.1960.
201 Smolikin haastattelu.

Invalidovnassa tlihiin ongelmaan puututtiin ja kunkin asuinhuoneiston kaasuHimmitystii voitiin
et

saatllli kustakin huoneistosta erikseen ?02

Koska Invalidovnassa vasta kokeiltiin uutta elementtirakennustekniikkaa, ei tekniikka viela
vienyl talousajauelun puiueissa kaikkia mahdollisuuksia arkkitehdilta omaperiiisen nakemyksen
toteuttamiseen. Fyysisen ja esteettisen viihtyvyyden lisaamisen ymmarrettiin lisaavan myos
n

yleistii hyvinvointia. 203 Invalidovnassa kerrostalojen ulkonakOiin alettiin kiinnittiia aiempaa

7

enemmiin huomiota. Asuinalueet oli 1950-luvulla paaasiassa rakennettu harmaiksi ja hyvio

3

pelkistetyiksi, muua nyt taloihin ilmaantui uusia, kirkkaampia vareja. Taiteellisen vaikutelman

'8

luominen niin arkkitehtuuristen yksityiskohtien kuin vantyksenkin puolesta oli tarkea osa
J

Invalidovnan suunnittelua. Ihmisten viihtyvyys ja esteettiset arvot nlihtiin ensisijaisena
asuinalueen arkkitehtuurissa?04 Erityisesti palvelutalojen ja koulurakennusten arkkitehtuuria

1

pidettiin korkeatasoisena 205 Invalidovnan kaikki rakennukset pyrittiin tekemaan toisiaan
arkkitehtonisesti tukeviksi. Asuin- ja palvelurakennukset rakennettiin samojen tyylillisten ja
teknisten perusperiaatteiden mukaan. Tyyleja ei haluttu sotkea. Suunnitteluun kaylettiin
sosialistisen rakentamisen oloissa poikkeuksellisen paljon energiaa. Invalidovna edusti Brysselin
tyylia, ja sitii voisi luonnehtia myiis funktionalismiksi, sillli pelkistetyl ja geometriset muodot
seka vaaleat vant toivat yhtymakohtia sotaa edeltiineeseen korkeatasoiseen gekkoslovakialaiseen
funktionalismiin. Myohemmissa llihiOissa esteettiset arvot saivat pian vrustya tehokkaan ja
halvan rakentamisen tieltii?06

Invalidovnassa testatut talotyypit levisivat yleiseen kayltOon ja ne otettiin asuintuotannon
perusstandardeiksi

vuodesta

1962 eteenpiiin.207 T-tyypin eri

rakennustoimintaa aina 1970-luvulle saakka.

208

versiot OI-D8

hallitsivat

Invalidovnan jalkeisia toisen sukupolven liihiOitii

rakennettiin paliasiassa EteHi-Prahaan. Suurimpia ovat Panknk, Michelska, Krc, Lhotka ja

Novotny, s. 38.
Smollkin haastattelu.
20< Novotny, s. 40.
20' Architelctura CSSR 9-10/1968, s. 605.
206 Smollkin haastattelu.
207 Kovaflk, s. 34.
208 Kohout, s. 224.
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Novodvorska. 209 Uudet tyyppitalot eivat kuitenkaan yksin kyenneet vastaamaan kailOOin
Hihiiiasumisen ongelmiin, vaikka niiden hyiitysuhde ja asuinpinta-ala kasvoikin. 2lO

4.2 Palvelut ja viihtyvyys
Koska aiempien lahiiiiden suurimmat ongelmat olivat johtuneet huonosta aluesuunnittelusta ja
palveluiden puutteesta, pyrittiin Invalidovnassa vastaamaan tahan tarpeeseen. Invalidovna oli
palvelevan lahiiin prototyyppi ja se oli ensimmainen uusi asuinalue joile pyrittiin sijoinamaan
periaatteessa kailOO asukkaiden pliivittliin tarvitsemat palvelut. Alueeile rakennettiin suuri
kauppakeskus, poliklinikka, elokuvateatteri, paivakoti ja koulu, urheilukeskus ja - kentta, pesula
sekli hotelli. Poliittinen keskus sijaitsi hotellin yhteydessli ja asuinalueen autotalIit omassa
rakennuksessaan. 211

Palvelujen keskus oli uusi kauppa- ja kansalaiskeskus. Se rakennettiin alueen pohjoispliiihl!n, ja
kulku sisaan lahiiin alueelle tapahtui paaasiassa keskuksen kautta. Raitiovaunulinja ja bussit
ohittivat keskuksen ja myiihemmin myos metron sisal!nkaynti rakennettiin sen yhteyteen.
Kauppakeskuksen

palveluihin

kuului

itsepalvelumarketti,

lihakauppa,

vihannes-

ja

hedelmakauppa, pesula, ravintola, posti. kenkakauppa ja suutari, vaatekauppa, parturi seka
julkiset tilat, joissa voitiin pitaa asuintalojen asukastoimikuntien kokouksia tai muita vastaavia
tilaisuuksia. Prahan paakirjaston sivukirjasto sijoitettiin keskukseen. 212 Raitiovaunut ja bussit
olivat liikenniiineet Invalidovnan alueella jo ennen sotaa, joten julkisen liikenteen yhteydet
toimivat Invalidovnan kokoiselle asuinalueelIe hyvin.213 Metro alueelIe saatiin vasta vuonna
1985.

214

Invalidovnaan rakennettiin paivakoti 155 lapselle. Alueen JansilaidalIe, lahelle ·Karlinin
kaupunginosan vanhaa puoliskoa valmistui peruskoulu yhdeksalIe luokka-asteelle. Koulussa oli
24 luokkahuonetta ja oppilaspaikkoja 720. Kouluun rakennettiin myos 15-metrinen uima-allas.

Nova Prah. 25/1967. K.lSO myos liile I.
Oddelenf Prop.gandy. Agitace USlredniho Vyboru Komunisticke Strany Ceskoslovenska, s. 12-13.
211 Hnlza 1999. s. 88. KalSo myos liite 2.
m po hl,s. 8.
m KohoUl & Vancura, s. 271.
214 Stallkova. s. 338.
209
210
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Alueelle rakennettiin lasten leikkikentta sekii koulun urheilukentta. 215 Koulujen rakentaminen oli
merkinava uuruus. sillii niita rakennettiin nyt ensimmiiistli kertaa llihWn sisalle. Uusi koulu
palveli myiis viereisen Karlfnin kaupunginosan asukkaita. Liikenne jarjesteltiin alueella siten.
etta lapset paasivat kouluun ilman. ettli he jouruivat ylittlimaan autoteitli. Liikenne- ja
huoltovayliit kulkivat paaasiassa alueen ympiiriUa. Suunnittelijoille asumisen ja liikenteen
erottaminen toisistaan olikin palveluiden taJjoamisen ohelle tarkea llihWkohta?16

Lasten hyvinvointiin kiinnitettiin paljon huomiota. Asuintalojen sijoirus hajalleen ja puistojen
seka viheralueiden suuri osuus toi alueelle ilmavuutta ja tilaa. mika palveli juuri lapsiperheiden
tarpeita. 217 Invalidovnan kehitystli ja toimivuutta myos seurattiin esimerkiksi valokuvaamalla. 218
Valokuvissa esiintyy usein lapsia leikkimassa valmiiden ja puolivalmiiden talojen keskella.
Asuinalueen puistomaisuus ja leikkipuistot olivat omiaan Iisaamaan lasten Viihtyvyyna. Jopa
leikkipuistojen

suunnitteluun.

suunnitteluryhmiin

ainakin

niiden

visuaaliseen

hyvin.

Sod an

jalkeinen

keskuudessa

ilmeeseen

syntyvyyden

paneuduttiin
kasvu

lisasi

sosiaalipalvelujen tarvetta. Neuvoloiden. piiivllkotien ja koulujen tarve kasvoi ikiiluokkien
mukana. Invalidovna oli osaltaan looginen vastaus selvaan sosiaaliseen tarpeeseen. kun lapsia
olikin yhteiskunnassa huomattavasti aikaisempaa enemman.

4.3 Suurempia asuntoja kasvaville perheille
Invalidovnaan rakennettiin 13 asuinkerrostaloa. joissa oli yhteensa noin 1260 asuntoa.
Asukaskapasiteetti oli kaikkiaan noin 4000-4200 henkiliili. joten Invalidovna oli kokonsa
puolesta varsin pieni asuinalue verratruna muihin 1960-luvun aikana rakennettuihin liihiiiihin
jotka usein majoittivat yli 10 ()()() asukasta.219 Invalidovnan inhimillisempi koko oli yksi syy
siihen miksi sita nykyaiinkin pidetliiin yhtena onnisruneimmista sosialistisista Ilihioistli.220

Asunnot olivat suurimmaksi osaksi perheasuntoja. Asunnoista 72.5 % oli 3-4 hengen
huoneistoja. sillli ne olivat kysytyimpia. Vii den hengen huoneistoja oli 15,4 % ja kahden tai
Pohl . s. 8.
Smollkin haastauelu. KalSo myOs liile 2.
211 Hnlza 1999. s. 88. KalSo myos liite 2.
21 ' Architektura CSSR. s. 605 .
219 Stalikova. s. 309.
Prague Post 21.09.1994.

21'
216
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yhden hengen huoneistoja oli 11,9 % asunnoista. Yhden ja kahden hengen huoneistoja
rakenneniin

niin

sanottuun

hotellitaloon,

joka

sijoitettiin

asuinalueen

paaasiallisen

. sisaantuloalueen, eli raitiovaunupyslikkien lliheisyyteen. 22I

Invalidovnan asuinta\ojen huoneistoissa oli ideana asunnon toimintojen selkeli tilallinen
mallrittely ja erottelu. Keittiiin, makuuhuoneen ja lastenhuoneiden roolit oli selvlisti maaritelty.
Vanhemmissa llihiiiissli ei eri huoneiden toimintoja ollut maaritelty niin tarkasti, sillli asunnot
olivat pinta-alaltaan pienempia. 222 Invalidovnassa keittiii eristettiin hygieenisyysajattelun
mukaan selvemmin omaksi huoneekseen, josta ruoankiiryt eivlit leviaisi muualle huoneistoon.
Keittiiin yhteydessll sijaitsi myiis huoneiston kaasunsaately. Kylpyhuone- ja wc olivat
rakenteellisesti ja putkien vuoksi sijoitettu keini5n vlilittiimaan 1lihei syyteen. Teknisin termein
puhuttiin keittiiiytimesta, joka oli etukliteen rakennettu ja asennettiin asuntoihin valmiina.223

Vanhemmissa llihiiiissa perheiden toiminnot olivat 'keskittyneet keittiiin ymplirille, silla keittiiin
tiloja kaytettiin my5s virkistaytymis- ja seurustelukiiyttoon. Esimerkiksi lapsilla oli harvoin
omaa huonetta, joten he leikkivlit usein keittiiissli. Invalidovnassa puolestaan sosiaaUsten
toimintojel) keskukseksi suunniteltiin olohuone?24 Huoneiston koosta riippuen olohuoneen koko
sijoittui 16 ja 27 neliiimetrin valille. Olohuoneesta oli useimmiten kiiynti keinioon, mutta joskus
myiis makuuhuoneisiin. Pienimmissa huoneistoissa makuutilat oH yhdistetty olohuoneeseen,
mutta siten, ettli ne saattoi verholla erottaa. Olohuoneesta haluttiin tehdii koko perheen yhteinen
seurosteluhuone, missa nukkuisivat korkeintaan kyllHin tulleet vieraat. 225

Makuuhuoneiden maara nousi Invalidovnassa. Suunnittelijat olivat havahtuneet siihen, etta suuri
malirli ihmisili joutui usein asumaan pienessli tilassa, ja Invalidovnaan suunniteltiin jokaiselle
huoneiston asukkaalle oma makuuhuone. Makuuhuoneen koko ei ollut niin tlirkea. vaan se, ettli
ylipaataan oli mahdollisuus omaan rauhaan omassa huoneessa. Saanniisten mukaan jokaiselle
asukkaalle piti olla myiis tietty mlilirli kaappitilaa tarjol\a. Kaapit sijoitettiinkin useimmiten
makuuhuoneisiin?26
NovA Praha 2211959. Katso myos liiIe 3.
Librava, s. 105. Kalso myOs liile 3.
223 Smolfkin haastallelu.
224 LibravA, s. 112-113. KalSO myiis liile 3 ja 4 .
'" Archilektura CSSR 7/1960 Invalidovna-liite. Katso myos liile 3 ja 4.
226 Smolilc.in haastallelu. Katso myOs liile 3 ja 4 .
221

222
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Lastenhuoneet olivat uusi ilmio. Invalidovnan aluesuunnittelussa otetliin lapset huomioon
koulujen, paivakotien ja liikenteeltii rauhoitetun asuinalueen kautta, mutta myos huoneistojen
sislilUi lapset saivat uuden aseman.

KSC todennakoisesti

halusi tukea perheiden perustamista ja

siten asukasluvun lisaantymista entistii paremmalla perhe- ja asumispolitiikalla. Toisaalta

194~

5O-luvun taitteessa syntyneet lapset, eli suuret ikliluokat, olivat nyt tulossa siihen ikaan, jolloin
omalle huoneelle alkoi olla tarvetta. Paasaantona pyrittiin siihen, ettii jokaisella yli 15-vuotiaalla
olisi oma huone, ja niinpa esimerkiksi lasten kasvaessa lastenhuone voitiin jakaa valiseinalHi. 227

Asuinsosiologi Eva Librovan tutkimus selvitti perheiden ajankayttoa Invalidovnan asunnoissa
vuonna 1962. Tutkimuksen mukaan aiti kaytti eniten keitliOta, isa olohuonetta ja lapset omaa
huonettaan. Invalidovnan tutkimuksissa perhetlli ei tutkittu ainoastaan yhtena kokonaisuutena,
vaan myos yksittilisten perheenjasenten toimintoja perheen eri rooleissa tarkasteltiin. Keittion
kiiyttoaste oli korkeimmillaan aamuisin kello
kiiyttohuippu oli klo

15.3~ 17,

5 . 3~8.30,

ttiihin- ja kouluunliihdOn aikaan. Toinen

kun perhe palasi toistli ja koulusta. Olohuonetta kliytettiin 6-12

tuntia piliviissli, riippuen siitii, oliko aiti kotona vai toissli. Normaalisti isa kuitenkin vietti eniten
aikaa olohuoneessa. Makuuhuonetta vanhemmat k!!yttivat verrattain vahan, 7-8 tuntia yossa
nukkumiseen ja sen lisaksi maksimissaan tunnin paiviin aikana. Lapset eivat puolestaan
viettiineet juuri ollenkaan aikaa vanhempiensa makuuhuoneessa. 228 Lapsille oma huone takasi
myos oman rauhan ja lapset olivatkin huonettaan ja huoneistoa yleensa ajallisesti eniten kayttiiva
ryhma. Lapset nukkuivat noin I~ 12 tuntia yossa ja leikkivat huoneessaan useita tunteja.
Tyosslildi.yvien aitien lapset, jotka olivat paivakodissa, kayttiviit huonettaan viihemman.229

Ajankayttti muistuttaa keskiverron lahioperheen eliimiinrytmia edelleen nykypaivana. Uihiot
olivat kuitenkin

1950-60-lukujen taitteen Bekkoslovakiassa varsin uusi asia, eivatka

e!!!miinmuodot olleet vie!!! ehtineet vakiintua. Varsinkin Invalidovna, joka edusti aivan
uudenlaista lahiosuunnittelua, oli asuinsosio!ogeille tiirkeli tutkimuskohde. Maalta kaupunkiin
muuttaneille tai ensimmaiseen omaan kotiin muuttaneelle nuorelleparille elamiintavan muutos
saattoi olla suurikin. Lisiiksi modemit keittitit ja saniteettitilat olivat monesti selvii parannus
asuinoloihin. Prahassa oli asuttu perinteisesti ahtaasti ja heikoissa hygieenisissii oloissa.
22'

Smolfkin haastattelu. Katso myOs Jiite 3 ja 4.

'28 Librov~, s. 1 12-113.
"9 Librov~. s. 112-113.
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Puolueen uudesta sosiaalipolitiikasta ja perheen arvostuksesta kertoo paljon se, ettJI Invalidovnan
asukkaiden elamantavoista tehtiin sosiologinen tutkimus. Sosiologia tuJi tieteenhaarana
kaupunkisuunnitteluun mukaan selkeasti myos Hekkoslovakiassa 1950-1uvun lopulla ja
Invalidovna oli tallaisen uuden sosiologiaa hyodynravlin suunnittelun aimt. Asumisen
sosiologiaa ja sosiaalipolitiikan tehtaviii tutkittun myos lannessii samaan aikaan,230 mutt3
Invalidovnan tutkimusprosessi sai kuitenkin yhteiskuntajiirjestelmastli johtuen sosialistisen
leiman. Hekkoslovakiassa Invalidovnan tutkiminen oJi samalla modernisoituvien eliimiintapojen
tutkirnista.

4.4 Invalidovnan asukaskoostumus
Tyypillinen Invalidovnassa asunut perhe oJi isa, liiti ja kaksi pientii lasta. Yhdessii he asuttivat
kolmen huoneen ja keittion asuntoa. Oma makuuhuoneensa oli siis niin vanhemrnille kuin
molemmille lapsillekin.231 Usein kotona saattoi asua myos jompikumpi isovanhemrnista. sillii
vanhusten huolto oli Hekkoslovakiassa suhteellisen huonosti hoidettu?32 Perheasurninen oli
kommunistisen puolueen tavoite. Se nakyi Invalidovnan asuinrakennuksissa ja taIjolla olevissa
palveluissa selviisti. Perhe oli voimavara. Varsinkin 1950-1uvulla kommunistit jiirjestiviit
kampanjoita, joissa kehotettiin ihrnisHi tuottamaan enemmiin ja siten lisiiiimiiiin elintasoaan.
Tuotantoon kuuluivat paitsi kiisilla tehtiiva tyo, myos lapset. Mitii enemmiin lapsia, sitJI
enemmiin tyotatekevia ja sosialistista yhteiskuntaa rakentavia kansalaisia. 233

Valtion

suunnitelmat

asuinongelmia.

Uudella

asuinongelman

poistarniseksi

asuinrakentarnisella

haluttiin

koskivat

nimenomaan

parantaa fyysistJI

ty5ta

tyOlaisten
tekevien

kansalaisten asuinoloja ja eHiman kulttuurista tasoa. Porvareita ja vanhaa eliittia syytettiin
asuinongelman synnyttiimisestli ennen sotia, kun taas kommunistinen puolue julistautui
asiankohdan korjaajaksi. Tiimii nlihtiin suurimpana erona sOlia edeltlineen kapitalistisen ja sodan
jlilkeisen sosialistisen Hekkoslovakian valillli; kapitalistisessa Hekkoslovakiassa vuokrat olivat

23'

Esimerkiksi Suomess. Pekka Kuusi: 6O-luvun sosi.alipoliliikk •. WSOY. Porvoo 1961.

2)1

Librov~, s. 112-113.

m Smolfkin h.as tallelu.
233

Smolfkin haastallelu.
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an

kommunistien mukaan olleet korkeita ja suurin osa asunnoista joko asuinkelvottomia tai toisaalta
luksus-asuntoja, jolloin tyoHiisten osaksi olivat jaaneet surkeat asuinolosuhteet. 234

~a

ja

Invalidovnassa vuokrataso oli

alhainen,

silHi TIekkoslovakiassa,

niin kuin muissakin

sosialistimaissa asuminen oli perushyOdyke, jota valtio tuki voimakkaasti. ltii-Euroopan ja

ta

Neuvostoliiton vuokratasot olivat siUidellyt ja erittain alhaiset, jopa alhaisemmat, mitii asuntojen

:n

rakennus- ja yIHipitokustannukset olisivat edellytUineet. 235 TIekkoslov.rkiassa ja ltii-Saksassa

n

vuokraan

meni

vain

noin

5 % palkansaajan

tuloista?36

Llinsi-Euroopassa puolestaan

vuokrasaiinnostelysta pyrittiin paasemaan eroon Hihes kaikkialla 1950-luvun loppupuolella, ja
niinpa vuokrat llinnessa nousivat tasaisesti. 237

Invalidovnan suunnitteluprosessissa keskityttiin ihmisten perustarpeisiin. Lahiota ei ainakaan
t

ar.kkitehtien taholta varta vasten rakennettu mitaan erityisryhmaa varten, jollei laajaa
tyovaenluokan kasitetta oteta lukuun. Toisaalta sosialistivaltion kaikki rakentaminen tahtiisi
tyovaenluokan

aseman

parantamiseen,

joten

se

oli

laht6kohta

kaytannossa kaikkeen

yhteiskunnalliseen toimintaan. Invalidovna oli valtion rakennusprojelcti ja valtio myos jakoi
asunnot. Asuntoja saattoi hakea viranomaisten kautta jonotusperiaatteella. Usein auttoi
huomattavasti, jos tunsi jonkun asuntoja jakavasta virastosta. Silloin asunnon saanti nopeutui
huomattavasti suhteiden ansiosta. Asukasryhmat eivat olleet homogeenisia, vaan Invalidovnassa
asuivat seka insinoorit etta tyolaiset naapureina. 238

Asuinsosiologi Eva Librova tarkasteli Prahan uusien lahioiden asukkaiden kokemuksia lahiOista
ja tutkimuksen yhtena osana oli kymmenen Invalidovnassa asuvaa perhetta. 239 Tutkimuksessa
olleiden kymmenen perheen miehistii puolet oli fyysisen tyon tekijoita ja puolet sekat6issa.
Yksikaan ei ollut henkisen tyon tekija. Fyysisen tyon tekijoiden eli tyolaisten katsottiin
edustavan sosialistisen yhteiskunnan karkea ja tuotantokoneiston perustaa. Henkisen tyon tekijat
olivat esimerkiksi opettajia tai laakareita. Heidlin palkkansa oli usein samalla tasolla kuin

2}'

235
236

237
238

239

Odd~len( Propagandy a Agitace ustfednfho vyboru komunisticke strany Ceskoslovenska, s. 3-6.
Secretariat of the Economic Comission for Europe, 1963, s. 11 -8.
Marcuse & Schuman, s. 115.
Secretariat of the Economic Comission for Europe, 1963, s. ] -8.
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tyolliistenkin, mik~ kertoi siitli, ettei henkist~ tyot~ arvostettu. 240 Voidaan siis olettaa,
InvaHdovnan asukasmateriaali koostui enemman tyolliisista kuin henkisen tyon tekijoistli tai
korkeasti koulutetuista. 241

Librovan tutkimien perheiden
Sosialistisen Hekkoslovakian

liideist~

kolme oli tyossakayvia ja seitsemlin kotiiiitejl.

pyrkimyksen~

oli naisten emansipaatio,

mik~

nakyisi erityisesti

siina, ettli tyosslikayvien naisten osuus kasvaisi. Invalidovnan suunnittelussakin liihdettiin
liikkeelle siitli, etteivat naiset vietli aikaa kotona yhta paljon kuin ennen. Librovan tutkimus antaa
kuitenkin olettaa, ettli sosialistiset ideaalit eivat toteutuneet ainakaan naisten kohdalla kovin
hyvin, koska kotiliitien miiiirii oH suurempi kuin tyosslikayvien naisten?42

4.5 Invalidovnan vertailu vanhempiin lahi6ihin
Vertailtaessa seitsemaa ensimmliisen sukupolven liihiotli ja Invalidovnaa. huomataan ettil
muutoksia liihiorakentamiseen tuli vuoden 1959 aikana. TliBBin saadettiin uusia lakeja koskien
asuinrakentamista ja niinpa huoneistokoon standardit kasvoivat seka viheralueiden miiiiriit
kasvoivat. Asumisen tlirkein tekija. eli asuinpinta-ala nousi Invalidovnassa ja muissa samaan
aikaan rakennetuissa liihioissa reiluun 11 neliometriin, kun se aikaisemmin oli vain 9 neliOtli
asukasta kohden.243
Jiihioihin. Uihde: Architektunl CsSR -Iehti 7/1962

TaulukJc:o I.
UihlO

RybnlCky

Potflny

Chmelnice

Hloub61ln

JorOY

'" ~moJikin haastaueJu.
24\ Librova, s, 100.
'" Librov~ , s. J00.
'" Architeklura CSSR - Jehti 711962. KalSo myos Jiite 7.
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Asukasmlliiraltalin Peti'inyn Hihio erottuu selkeasti muista yli 13 ()()() asukkaallaan. Sita

ettll

rakennettiin useammassa vaiheessa, joten osassa asuntoja kaytettiin jo uutta tekniikkaa ja uusia

raj

asuinpinta-alanonneja, kun taas osa alueen taloista rakennettiin vanhoilla standardeilla. Muut
vertailussa olevat lahiot liikkuvat asukasmaaraltatin valilHi 2600-5500 asukasta. Ensimmaisen
sukupolven lahiot olivat tyypillisesti kooltaan muutaman tuhannen asukkaan luokkaa. Llihioiden
asukasmlliirat lahtivat kasvuun 1960-luvun alkuvuosina toisen sukupolven lilhiossa, joissa

:sti

Invalidovnan tapaan asunnot ja asuinalueet olivat kohtalaisen hyvin varusteltuja. Suunnitelmat

iin

pienista asukasmiiiirista jiiJ vat kustannustehokkuussyista kuitenkin vain haaveeksi muualla paitsi

taa

Invalidovnassa. 244

fin
Asuntojen valjyyden suhteen Invalidovnan ero vanhempiin lahioihin on selkea. Esimerkiksi
vanhemmissa Antala

St~kan,

Strasnice-Pnibefnan ja

Rybni~kyn

lilhioiden asunnoissa asui

keskimiiiirin 4 henkiloa. Vuoden 1959 jalkeen rakennetuissa asunnoissa, Invalidovna mukaan
lukien, maar3 on laskenut kolmen hengen tienoille. Tilhiin syyna on lainsaadanto ja kehittynyt
ta

TOB-tyypin elementtitekniikka, joka mahdollisti suurempien huoneistojen rakentamisen. Muista

,n

lilhioista Invalidovna poikkesi asuntojen suhteen siis suuremman huonemaaran ja kasvaneen

it

asuinpinta-alan puolesta.

n

...

Keskimaarainen kerroskorkeus erottaa Invalidovnan selvasti kaikista muista vertailussa olevista
I1ihioista. Chmelniceen, Jaroviin ja Hloubetfniin rakennettiin jo TOB-tyypin taloja, mutta
ainoastaan

Invalidovnassa rakennettiin kaikkia kahdeksaa eri TOB-tyypin taloa, myos

korkeimpia. Nain ollen kerroskorkeus on pari kerrosta korkeampi kuin vertailussa olevissa
lilhioissa.

Vaentiheys asuinalueilla

nayttaa

laskevan

tasaisesti

1950-luvun

loppua

lilhestyttaessa.

Invalidovnassa tapahtunut vaentiheyden kasvu seliuyy kasvaneella kerroskorkeudeUa, silla
pienemmalle alueelle mahtui suhteessa enemman asukkaita entista korkeampiin kerrostaloihin.
Kaikkien lahioalueiden vaestontiheys on kuitenkin selvasti alhaisempi kuin ymparoivan alueen
vaentiheys. Uudet lilhiOt kiistatta lisasivat asuinmukavuuua, ainakin jos mittarina kaytetaan
huoneistojen ja asuinympliriston asumisvaljyytta.

244

Hexner, s. 53.
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Merltittiiva ero loytyy a1ueiden rakennustiheytta tarkasteltaessa. Invalidovna rakenoettiin
vli./jemmin kuin mikiiiin aikaisempi liihio. Taman syyna voidaan pitiia Invalidovnaan kokeellista
luonnetta;

sen

suunnitteluun

panostettiin

enemman.

My6s

viheralueiden

maara

on

Invalidovnassa suurempi kuin vanhimmissa Ilihi6issa. Tosin ensimmaisen sukupolven vuonna
1959 rakenneruissa ll!hi6issa viheralueet ovat myos kasvaneet.

Esteettisili arvoja ei tilastollisesti voi juurikaan mitata. mutta vertailussa niikyy hyvin pyrltimys
tehda Invalidovnasta visuaalisesti vaihteleva aIue. silla sinne rakennettiin kahdeksaa uutta eri
taIotyyppil!. Pyrltimys vanhojen

ll!hi6iden monotonisuudesta hallittuun ja vaihtelevaan

massoitteluun oli arkkitehtikunnan pyrltimykseniiltin?45 Viihtyisampaa visuaalista ilmettii
edustavat myes alhainen rakennustiheys ja vihera1ueiden maiira. On huomattavaa. ettli
Invalidovnassa

koko

alue

palvelurakennuksineen

rakennettiin

samalla

tekniikalla

ja

samanaikaisesti. Niiin 011 en ll!hi6n visuaalinen ilme oli harkirun yhteniiinen verrattuna muihin
ll!hi6ihin?46 Vertailusta puuttuvat myes palvelujen ja liikenteen jfujestamisen analysointi. mitka
erottaisivat Invalidovnan selkeammin omaksi alueekseen. sinnehan rakennettiin ensimmiiistii
kertaa taysimittaiset palvelut. Kun liihioiden rakennustietoja verrataan Prahan asukasluvun
kasvuun.

huomataan

etta

Hihieiden

rakentaminen

osui

samaan

aikaan

1950-1uvun

jli./ltipuoliskolla. jolloin asukasluvun kasvu kiihtyi. 241

Kuten vertailu osoittaa. muutos vanhan tyypin liihieista uusiin. Invalidovnan innoittamiin toisen
sukupolven Il!hieihin ei ollut mitenkaan yhtlikkinen. Asuinpinta-alat Il!htivat nousuun muissakin
ll!hieissa samanaikaisesti Invalidovnan kanssa ja viheralueiden maara kasvoi niin ikaan.
Invalidovna kuitenkin erosi kailtista aiemmista liihioista laajan palvelutasonsa. visuaalisesti
'kunnianhimoisemman ilmeensa. kerroskorkeutensa seka rakennustiheytensa puolesta.

'" SmoUldn haastattelu.
"" Smolikin haastauelu.
,., Ruzicka. s. 259. KalSo liile 7. laulukol2ja 3.
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in

5. Uhioideologiaksi sosialistinen elamantyyli
5.1 Sosialistisen elamantyylin juuret TSekkoslovakiassa

la

Invalidovna olipaitsi rakennus- ja kaupunkisuunnittelun koekenttii, myos uudentyyppisen
sosialistisen ihmisen kasvatusympliristO. Invalidovna oli ensimmliinen liihits

T~kkoslovakiassa,

'S

jota markkinoitiin sosialistisen ellimlintyylin edisrnjlinli. Uudentyyppisen asuinrakentamisen ja

ri

Hihitssuunnittelun piti lislitli erilaisia sosiaUstisen ellimlin muotoja, kuten toverillisuutta,

n

kansalaisten

a

asuinrakentarnisen ja kaupunkisuunnittelun avulla haluttiin vaikuttaa asukkaiden fyysisten ja

!i

henkisten orninaisuuksien kehittymiseen. 248

rinnakkaiseloa

ja

tietoisuutta

yhteiskunnan

yhteisornistuksesta.

Uuden

I

Sosialistinen eliimlintyyli oli uusi kiisite Hekkoslovakian kommunistien retoriikassa 1950-1uvun
lopulla, mutta sen juuret loytyviit maailmansotien viilisesrn NeuvostoHitosta. Tuolloin niihtiin
hurjimmat visiot siitii, kuinka kaupunki- ja asuntosuunnittelun avulla voidaan vaikuttaa ihrnisten
rnieliin.

Arkkitehtikunta

jakautui

1920-1uvulla

Neuvostoliitossa

disurbanistiseksi

ja

urbanistiseksi liikkeeksi. Disurbanistit halusivat poistaa kaupungit kiiytlinntsssii kokonaan ja
levittliii asutuksen sekii tuotantolaitokset tasaisesti ympiiri maata. Selkelit keskukset hliviiiisiviit ja
ihrniset asuisivat maata risteilevien teiden varsilla, liihelHi tytspaikkojaan ja tarvittavia palveluita
sekii samalla liihellii
kollektiiviseksi

luontoa.

Disurbanistit rnielsiviit uuden sosialistisen ihmistyypin

tyOliiiseksi, joka jakaisi

aikansa tasaisesti

tyolle, opiskelulle,

levolle,

kulttuuriharrastuksille ja liikunnalle. Uutta ihmistii eiviit eniiii rajoittaisi sellaiset porvarilliset
jiiiinteet, kuten perhe, 1asten kasvatus tai kotilieden orjuus. Niiistii huolehtisi yhteiskunta lasten
kasvatuslaitoksilla ja muilla palveluillaan.

Uuden kollektiivisen eliimlintavan uskottiin

muotoutuvan muun muassa yhteisruokaloissa, tehtailla ja tytsliiiskerhoissa. 249

Kaupunki edusti kuitenkin kommunistiselle puolueelle tiirkeiiii vallankumouksen tyyssijaa. Se oli
teollisen tuotannon, keskusvallan ja proletaarisen hengen ilmentyma, joten disurbanistit joutuivat
puolueen kanssa tormiiyskurssille. Urbanistiselle liikkeelle kaupunkisuunnittelu liihti siitii, ettii
maaseudun merkitys on pieni ja kaikki tiirkeii kehitys tapahtuu kaupungeissa. Muutoin

Librov4 & KJof4~. s. 96 .
... Ylikangas. s. 4J.{;6.

248
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liihtOkohdat olivat disurbanistien kanssa hyvinkin samat; haluttiin luoda uusi ja tef'ieelIimll
asuinympiiristo. joka olisi puhdas ja vihrea asuinpaikka. kolIektiivisen tuotannon ja aslHmsea:
keskus. jossa uusi ihminen saattoi syntya. Urbanistit katsoivat kaupunkilaiselaman ioh,tavia
kolIektiiviseen elamanmuotoon. Unelmana oli sosialistinen kaupunki. joka olisi
vuorovaikutuksessa ymparoivan maaseudun kanssa.

Kaupungin ja maaseudun

havitettiiisiin jakamalla tyotli seka hajasijoittamalIa sateIliittikaupunkeja maaseudulle. 250

Neuvostoliiton

urbanistit

kaavailivat,

etta

henkisen ja

uudentyyppisen sosialistisen ihmisen myotli. Tyon tuottavuuden uskottiin kasvavan paljon. ja
tyolaisten kaavailtiin kayttlivan ylijaavan ajan opiskeluun ja itsensa kehittlimiseen. Niinpi
kaikista tehdastyoliiisista tulisi ennen pitkaa myos ammattitaitoisia insinMreja. Maan
sahkoistliminen mahdollistaisi kokonaisten kaupunginosien tarpeita palvelemaan pystyvien
suurpesuloiden. keskuskeittioiden ja leipomoiden rakentamisen. Tyolaisten ei enaa itse tarvitsisi
huolehtia

eHimantarpeidensa

tyydyttlimisesta

ja

tama

tulisi

johtamaan

kollektiivisen

elamanmuodon syntymiseen. jossa kateus ja oman edun tavoittelu poistuisivat ja tilalle astuisi
pyrkimys yhteiseen hyvaan. Urbanisteille naisten vapauttaminen kotitoistli ja Iastenhoidosta oIi
Uirkeaa. silla naisten panosta tarvittiin tyomarkkinoiJIa. Samalla katsottiin. ettli Iapsista voidaan
vaItion huostassa kasvattaa sosialistisia kansalaisia jo vauvasta pitlien. Sosialistisen kaupungin
eIinolosuhteet. sivistys ja lasten kasvatus oIisivat korkeammalla tasolla kuin ennen. m

Itseniiisessa ja kapitalistisessa Hekkoslovakiassa neuvostoliittolaisten arkkitehtien utopiat uuden
ihmisen kasvattamisesta herattivat mielenkiintoa I930-luvulla. Tyoliiisten asuntotilanteen
parantaminen ja asuntopulan ratkaiseminen tulivat laajalti Hekkoslovakiassakin arkkitehtien ja
kaupunkisuunnittelijoiden teorioiden kohteeksi. 252 T~ekkoslovakiaJaisten vasemmistolaisten
arkkitehtien ideat johtivat sosiaalista rakentamista kannattavan arkkitehtikunnan syntyyn.
Vuonna

1932

maahan

perustettiin

sosialististen

arkkitehtien

]j,jtto.

Vasemmistolainen

arkkitehtiryhmittyma oli nimeltaan Devetsil. ja se haki tarkeimpana tehtlivanaan ratkaisua
asuntopulaan. Arkkitehti Karel Teige julkaisi vuonna 1929 kirjan "Nejmen~f byt,,253. jossa han
pohti valtion rahoittaman sosiaalisen rakentamisen mahdollisuuksia. Han esitti. etta asuinpinta2,. Ylikangas. s. 41-66.
25'

Ylikangas, s. 41-66.

252

Hexner. s. 45.

253

MinimiasunlO (tekijlln suom.).
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en

ala voidaan typisllia minimiin, kun kodin muut toiminnot siirretlilin kollektiiviseen kaytWon.

en

Nliin ollen keittiot kavisivat tarpeettomiksi ruokaloiden tarjotessa ateriat suurten asutuskeskusten
asukkaille. · Teige typisti myes perheen roolin minimiin, silla perhehan ei kl!ytlInnOssa tuota
millian muuta kuin lapsia, ja toisaalta kuluttaa paljon. Teigen mukaan ideaalinen sosialistinen
ellimantapa olisi

saavutettavissa kollektiivisen

neuvostoliittolaisten

urbanistien

ideat

asumisen

kautta. Teige oli omaksunut

tehokkaasti. 2S4

eritlliin

Vasemmistoarkkitehtien

minimaalisia asuntoja rakennettiin muutamia, Prahaan, Bmooseen ja Bratislavaan. 2SS

at
ja

Sosialistinen ellim1intyyli nousi pinnalle jaIleen 1950-luvun lopulla sek1i Neuvostoliitossa etUi

)li

sosialistiseksi

muuttuneessa

TIekkoslovakiassa."·

Stalinin

kuoltua

Hru~t~ovin

uusi

sosiaalipolitiikka ja asuinohjelma trujosivat siihen mahdollisuuden. Ideat sosialistisen ihmisen
n

kasvattamisesta

olivat

periaatteessa

samoja

kuin

I 920-30-lukujen

vaihteessa,

mutta

maltillisempia. Uudella sosiaalipolitiikalla ja asunnoilla haluttiin vastata modemisoituvan
n

yhteiskunnan tarpeisiin ja sosialistisen ihmisen kasvattamispyrkimykset tulivat pragmaattisten
asunto-ohjelmien ideologiseksi tueksi.

!j

1

5_2 Pyrkimys sosialistiseen elamantyyliin Invalidovnassa
Sosialistisen elamantyylin kasitteen tulo
aikoihin

kuin

Invalidovna-l1ihion

t~ekkoslovakialaiseen

suunnittelu

ja

keskusteluun ajoittuu samoihin

rakentaminen

1950-luvun

lopulla.

Arkkitehtuurin, kaupunkisuunnittelun ja sosiaalipolitiikan keinoin uskottiirt voitavan vaikuttaa
ihmisten mielenlaatuun muokkaamalla heislli ympliriston ja olosuhteiden avulla sosialistisesti
ajattelevia ihmisi1i. Sosialistinen asuinrakentaminen n1ihtiin paitsi konkreettisen rakentamisen
suunnitteluna, myos ihmisten eHimantyylin suunnitteluna. 257 Asuinalue taloineen ja sen
ymparisto myonnettiin paikoiksi, joissa ihminen viettlili suuren osan ellimastlilin. Asuntojen
pohjaratkaisut, sisustus ja muut l1ihieiden jarjestelyt antoivat nyt uuden mahdollisuuden pohtia
ideologista kasvattamista ymplirisWn avulla.2S8

Michalovic, s. 47-48 & Teigen tees.
Dostal, s. 131.
,,. Pallol, s. 250-260.
2S1 Librov4 & Klofa~, s. 10.
2S8 Librov4 & Klof4~, s. 96.
2S4

>SS
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Arkkitehdit suunnitteiivat uuden modemin sosiaiistisen asumisen muotokielta ja kaytiinniin
ratkaisuja, mutta sosioiogit vastasivat uuden asumisen tieteeliisen sosiaiistisen sisaliiin
. Iuomisesta ja tutkimisesta. Hekkoslovakiaiaiset sosiologit muovailivat teorioita, joidenka avu11a
sosialistinen ellimantyyli toteutuisi. Heidiin mukaansa kapitalistisen yhteiskunnan jiianteenli
ihmisillli oli vliliranlaisia asumistottumuksia, ja sen vuoksi niita haluttiin muuttaa. 10htavat
asuinsosiologit Eva Librova ja laroslav

Klofa~

esittivat, etta uusiin asumistottumuksiin ja

sosialistiseen ellimantyyliin pliiistiiisiin nelikohtaisen ohjelman avulla, mihin sisiiltyi oikeiden
asumistapojen opettaminen, perheiden asuintarpeisiin vastaaminen, julkisten palveluiden
lisaiiminen llihiiiissa ja teollisen massatuotannon korostaminen . Uusien lahioiden asukkaiden
eliimlin kulttuurisen tason uskottiin muuttuvan ja samalla ai.kaisemman elamantyylin tavat
mikii johtuisi uusien asuinalueiden ja asuntojen kohonneesta
varustetasosta ja suunnittelusta. 259 Niimli sosialistisen elamantyylin tiirkeimmiit pyrkimykset

katoaisivat

viihiteUen,

niikyviit kaikki Invalidovnassa

Sosialistisen elamiityylin muovautumiseksi ihmisiii piti ensinniikin tietoisesti kasvattaa uusiin ja
oikeisiin asumistottumuksiin. 260 Tlihan pyritiiin julkisella propagandalla ja tiedonvliHtykselHi,
mikii niikyy selviisti 1950-luvun lopun Tkkkoslovakialaisen lehdistiin ja kirjaJlisuuden
painotuksissa. Erityisesti Invalidovna oli selkeiisti esilHi tiedotusviilineissii i950-60-lukujen
taitteessa,

si11ii

se oH

uuden sosiaHstista elamantyyliii

toteuttavan

asuinrakentamisen

prototyyppi. 261

Toisaalta oli tiirkeiiii saada uusiin asuntoihin riittiiviisti tilaa ja asuinpinta-alaa kunkin perheen
koon ja tarpeiden mukaan?62 Hekkoslovakiassa asuinrakentamisen tuli vastata perheiden
elintason nostamiseen siten, ettii jokaiselIa perheelIii olisi oma asunto. 263 Tlihiin pyrittiin
llihtokohtaisesti Invalidovnassa, missli pyrkimyksenii oH asuttaa yksi perhe aina yhteen asuntoon,
ilrnan alivuokralaisia tai useampia ihmisiii samassa makuuhuoneessa. Yksiliin oma tila ja oikeus

2>' Librov~

262

& KJor~~, s. 97 .
Librov~ & KJof~~, s. 97.
Esim. Novom)'n ja M.~kovW1leoksel.
Librov~ & KJoU~. s. 97.

263

Nov4 Praha 2211959.

260
261
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omaan huoneeseen myonnettiin tiirkeaksi. Toisaalta perheen yhteisia toimintoja varten tuli yha
useammin olohuone.264 Perheelle annettiin suurempi arvo yhteiskunnan yksikkona.

Sosiologien mukaan sosialistisen ellimlintyylin luomisen kolmas tekija oli se, etm tiettyja
asumisen toimintoja piti siinaa kotien sisalta julkisten palveluiden pi,iriin. Tama koski erityisesti
naisia, jotka tekivat valtaosan kotittiista. Naiset haluttiin vapauttaa raskaista kotittlista, silla
nimenomaan kotitytit nahtiin pahimpana ongelmana. Julkiset palvelut rakennettiin lahioihin
naisten avuksi. Invalidovnassa julkiset ruokalat, tarvittavat kaupat, vaihtelevat palvelut
ostoskeskuksessa, suuret yhteiset pyykkituvat, pesulat, korjaamot ja huoltopalvelut tulivat
naisten kotittliden taakkaa helponamaan. 26S Toki niille oli kysyntaa myos rniesten puole\la, mutta
ideologisesti niiden merkitys oli tarkelimpi nimenomaan naisten vapauttajana?66

Lastenhoidon jfujesmrninen vaikuni selvasti myos naisten asemaan, sillii lastenboidosta
vapautuneet naiset piiiisisivat osallistumaan tytielamalin. Lasten kasvatuksessa siirryttiin siihen
suuntaan, etm ideaalina aleniin nahda lasten ideologinen kasvatus kodin ulkopuolella
paivakodeissa ja kouluissa. Erilaisten kasvatusinstituuttien uusien teorioiden ja koulutuksen piti
267
nostaa lasten kasvatuksen moraalista sek!i tieteeUista tasoa
Tlimlin muutoksen nahtiin
vaikuttavan myos asurnisen eri vaatimuksiin, ja niinpa piiiviikoteja sekii kouluja alettiin
Invalidovnassa ja sen jalkeisissa asuinalueissa rakentaa suoraan asuinalueiden yhteyteen.

Sosialistisen eliimiintyylin kannalta oli tarkeaa suunnata yhteiskunnan tuotanto teolliseen
suuntaan, esimerkiksi huonekalujen seka asuinyksikkojen valmistaminen modernin ihmisen
tarpeita seka teknologista kehitysm vastaamaan. 268 Invalidovna oli sen astisen teollisen
rakennustaidon

huipentuma

asuinrakentamisen

alueella.

Koska

InvaJidovnan

uusi

rakennustekniikka mahdollisti variaatioita eri huoneistotyyppien suhteen paljon enemmlin kuin
aikaisemmin, se toi lisaa haasteita ja toisaalta mahdoJlisuuksia myos kalusteiden suhteen.
Sisustamisessa palaniin sotaa. edeJtiiviin modemismin ihanteisiin teollisista ja edullisista

Rada NV rerven, rervenec-srpen 28.6.-19.7.-2.8. sek~ 2.8.-16.8.-23.8. 1960. Spolecne zasedllnf rady Narodniho
hlavnlho m~Sla Prahy a prazske odborove rady. 2. 8. 1960.
.
Rada NV rerven, rervenec-srpen 28.6.-19.7.-2.8. sekli 2.8.-16.8.-23.8.1960. Spolecne zased!nI rady Narodnoho
VJboru hlavnlho m~la Prahy a prazske odborove rady. 2. 8. 1960. KalSO myOs liile 6.
, Librav! & Klof!~, s. 97.
267 Librav! & Klof!~, s. 96-97.
268 Librav! & Klof!~, s. 97.
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huonekaluista.

Invalidovnan

asuntonilyttelyssil 1961.

huoneistojen

sisustusideaali

esiteltiin

Invalidovnan

269

Tyon tuottavuuden kasvun ja teknisten innovaatioiden uskottiin lyhentiivii tyoaikaa 1950·1uvun
lopun Hekkoslovakiassa. Tiimiin niihtiin vaikuttavan myos asuinalueiden vaatimuksiin. Vapaa·
ajan lisiiiintyminen johtaisi siihen, etti! ylijiiiinyt aika kiiytettliisiin kulttuurisiin trupeisiin,
liikuntakasvatukseen, opintoihin, lukemiseen, itseopiskeluun ja virkistiiytymiseen?70 Fyysisen ja
henkisen ty6n erojen katoaminen ja kansalaistenkulttuurisen tason kohoamisen uskottiin
johtavan asuinymparistBn koulutuksellisen vaatimustason kohoamiseen. Kaikista kansalaisista
pili tulla hyvin koulutettuja, sillii heidiin kaavailtiin kiiytti!viin lisiiiintyneen vapaa·aikansa
itseopiskeluun. Tiihiin opiskelun tarpeeseen haluttiin vastata Invalidovnassa palveluilla, jotka
helpottavat opiskelua. Nliitii olivat kiIjastot, lukusalit, koulut ja opiskelupaikat. Niiin opiskelusta
ja itsensil kehittamisestii piti tulla itse asiassa osa asumista. Lapset opiskelisivat koulussa ja
pliiviikodissa, aikuiset palvelukeskuksen kirjastossa ja opiskelutiloissa. Liihellii sijaitsevat
urheilukentiit antoivat puolestaan mahdollisuudet fyysisen kunnon kehittiimiseen. 271

Uudella asuinrakentamisella ja aluesuunnittelulla uskottiin voitavan opettaa ihmisille myos
estetiikan ja kulttuurin tajua.272 Invalidovnassa pyrkimys parempaan arkkitehtuuriin ja
vaihtelevaan muotokieleen vastasi estetiikan tajun kasvattamisesta Asuinalueelle sijoitetut
veistokset ja taideteokset kieliviit myos ti!Stli tarkoitusperiistii. Invalidovnan arkkitehtuurinen
ilme oli harkitun yhtenliinen, ja samantyyppistii harkitun yhtenliisesti ajattelevaa ihrnistil
Invalidovnassa haluttiin myos kasvattaa. 273

Tulevaisuuteen katsottiin kauas. Uusien asuntojen piti vastata paitsi senhetkiseen ja tulevaail
asuntopulaan, mutta ennen kaikkea sen piti kasvattaa ihmisiii kommunismiin, jolloin ihmiset
elinolosuhteidensa johdosta olisivat sosialistisesti valistuneempia tulevaisuudessa. Sosialistisen
eliimiintyylin muokkaaminen asuinrakentamisen avul\a edellytti sitii, ettii . piti tarkastella sitii,
(lliltii ihrnisten eliimil ja asuminen nayttiiii 50 vuoden kuluttua. Asuntojen ja asuinalueiden
tieteelllsen suunnittelun uskottiin muuttavan ihmisten koko eliimantavan. Painoa laitettiin
,.. SmoHkin haastallelu.
27" [jbrov~ & K.lof6~, s. 96.
271 Librova & K.lofa~, s. 97.
27l Librov6 & K.lofa~, s. 96.
27) Smollkin haastallelu.
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yhtliJailla niin yksityisen kodin kuin julkisten palveluidenkin muutoksiin. Ero yksityisen ja
yhteisen viililHi piti kaventua, kun ennen kodissa tehdyt askareet tehtaisiin nyt julkisissa
palveluissa. Toisaalta tiiman piti helpottaa asumista ja tuoda ihmisille lisaii vapaa-aikaa. 274

Invalidovnassa kotien sisaista tilaa ja perheenjasenten yksityisyytta pyrittiin HSiiiimlian. Tatii
voidaan pitiili ylllittavanakin sosialistisen ellimantyylin kontekstissa, sillli voisi kuvitella, ettli
mahdoIlisimman yhteismuotoinen asuminen ja toimiminen, ja siten sosialistisen ihmisen
kasvattaminen niin kotona \CUin kodin ulkopuolella olisi oHut puolueen toiveissa. lnvalidovnassa
yhteiseen toimintaan ohjaamaan pyrkivat toiminnot siirrettiin kodin ulkopuolelle, jopa niin, etta
k.eittiOnkin rooli kyseenalaistettiin tietylla tasolla, rakennettiinhan alueelle ruokala, josta piti
helposti ja eduIlisesti saaman lounasta ja paivallistii. loka tapauksessa pesulat, kirjasto, koulut,
opiskelutilat ja paivakoti olivat palveluita, jotka olivat saavutettavissa kodin ulkopuolelta, mutta
kuitenkin asuinalueen sisiiltii. 275 Pyrkimyksena oli luoda asuinalueelle selva identiteetti ja
vahvistaa asukkaiden kieskinaisia sosiaalisia suhteita yhteistoiminnaIlisten palvelujen kautta.
Invalidovnassa koti tarjosi yksilolle yha enemmlin yksityisyyttli, kun taas kodin ulkopuolinen
ympiirisW vaati yhteisollisyyttii entistii enemman.

Neuvostoliittolaisten

kaupunkisuunnitteHjoiden utopistiset ajatukset sosialistisen ihmisen

kasvattamisesta ovat hyvin liihella Invalidovnaan asetettuja tavoitteita. Koska nama ideat olivat
tulleet tutuiksi Hekkoslovakiassa vasemmistolaisarkkitehtien piirissa jo 1930-1uvulla, oH ne
helppo jiilleen nostaa esille maassa uudelleen 1950-1uvun lopulla. Uusi sosialistinen eliimantyyli
ei kuitenkaan ollut yhtii jyrkkia muutoksia vaativa kuin 1930-1uvun suunnitelmat, joissa
perheiden ja yksiloiden yksityisyys haluttiin havittaa kokonaan . 1950-luvun lopun sosialistinen
elamantyyli oli maltillisempaa, sosiaaliseen hyvinvointiin tiihtiiliviiii politiikkaa, jossa perhe
niihtiin

tiirkeana

kaupunkisuunnittelun

yhteiskunnallisena
liiht6kohta.

yksikkona.

Sosialistisen

Perheen

elamantyylin

tarpeet

olivat

sosiaalisutta

kaytannon
korostavassa

kontekstissa poikkeuksena voi niihda pyrkimyksen trujota jokaiselle oma huone, eli tila jokaisen
omalle identiteetille.

'" Librov~ & Klofa~, s. 96-97 .
'" Rada NV ~rven, ~rvenec-srpen 28.6.-19.7 .-2.8. seka 2.8.-16.8.-23.8. 1960. Spoleene zased~nf rady Narodniho
Vyboru hlavnlho mesta Prahy a prazske odborove rady. 2. 8. 1960.
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5.3 Invalidovnan julkinen kuva
Uuden asumisen ja sosialistisen eHimantyylin muovautumista klisiteltiin 1950--60-luvun taineen
puoluekiIjallisuudessa, -Iehdistossa seka tiedotuslehtisissa hyvin laajalti. Asuntokysymys oli
sosiaalipolitiikan kulmakivi ja se sai palstatilaa runsaasti erilaisissa julkaisuissa. Kokeelliseen
Invalidovna-llihioon viitataan miltei poikkeuksetta kaikissa arkkitehtuuria ja rakentamista
kasittelevissa teoksissa 1950--60-lukujen taineessa.

Asuinkysymys nostettiin paivanpoliittiseen keskusteluun aivan tietoisesti. KSC teki paatOksen
asuinongelman poistamisesta vuonna 1959 ja tiirnan tavoineen toteutumiseksi nlihtiin tiirkeana,
etta valtion propaganda keskittyisi uuteen asuinrakentamiseen. Kansan tietoisuuna asiasta
haluttiin nostaa, jona kansalaiset tyoskentelisivat entista tarmokkaammin asuinrakentamisen
tavoitteiden ja siten

sosialistisen

yhteiskunnan

kehittamisen

puolesta.

Edistyksellinen

asuinrakentaminen haluniin popularisoida television, radion, lehdiston ja kirjallisuuden avulJa.
Nain muokattiin myos yleista tietoisuutta siitii, etta sosialistinen valtio v1ilittiiii kansalaisistaan ja
enii uusi sosiaalipolitiikka tlihilia yha tasa-arvoisempaan yhteiskuntaan. Asuinrakentamisen
teemoja haluniin tuoda esille paitsi kaikissa puolueen poliittisissa organisaatioissa, myos
nuorisojarjestoissa, jotta nuoret ymmartliisivat vastuunsa asuinrakentamisen tavoitteisiin
piilisemisessa ja llihtisivat vaikkapa vapaaehtoisiin rakennustOihin. 276

Propaganda

ja

agitaatioryhmia,

hengenkohotus
joiden

ulotettiin

tarkoituksena

myos
oli

rakennustyomaille,

valvoa

tyon

joihin

tuottavuutta

maarattiin
ja

uusien

rakennusmenetelmien kaytttitinottoa. Samalla nama mliliratyt agitaanorit huolehtivat mielialan
pysymisesta optimistisena ja pyrkivat teroinamaan tytilaisten mieliin valtion suunnitelmien
asenamia ajallisia ja mlilirallisia rakennustavoitteita. 277

Tarkein tiedonvalityskanava 1950-luvun lopulla Hekkoslovakiassa oli lehdistO. Prahan
kansalliskomitea julkaisi kaupungissa kahden viikon valein i1mestyvaa Nov~ Praha278 -Iehtea,
jossa klisiteltiin etupaassa Prahan kaupunkiin ja sen infrastruktuuriin liittyvill rakennus-,
koulutus-, talous- ja liikennehankkeita. Vuosi 1959 oli tiirkea asuinrakentamisen kannalta, sillii
276

277
278

Oddeienf Propagandy a Agitru:e "s!rednmo vyboru komunislick~ many Ceskosiovenska, s. 30.
Oddeienf Propagandy a Agitace "strednmo vyboru komunislick~ slrany C.skosiovensk., s. 30.
Vusi Praha (Iekijiln suam.).
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